
DODATOK č. 1 k 

Zmluve o dielo č.: 2/2019 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník") 
(ďalej len „zmluva") 

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: 

Čl. 1. 
Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ 
Sídlo: 
Právna forma: 
Zriadená: 
štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zástupca oprávnený jednať vo 
veciach technických 
Telefón: 

ďalej len „objednávateľ" 

1.2. Zhotoviteľ 
1.2. Zhotoviteľ: 

Sídlo: 
Právna forma: 
Zapísaná: 

štatutárny zástupca: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zástupca oprávnený jednať 
vo veciach technických: 
Telefón: 

ďalej len „zhotoviteľ" 

Obec Závod 
Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod 
Právnická osoba 
Zákonom o obciach č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení 
Ing. Peter Vrablec 
00310158 
2020380131 
nie je plátcom DPH 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK97 5600 0000 0032 0325 0003 
Ing. Peter Vrablec 
0903 751275 

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY 
ekologický podnik, a. s. 
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika 
Právnická osoba 
v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, 
vložka 339/B 
Ing. Tibor Kosák PhD., predseda predstavenstva 
Ing. Roman Milička, člen predstavenstva 
31320 082 
2020328486 
SK2020328486 
Československá obchodná banka, a. s., 
SK68 7500 0000 0000 2507 1673 

Ing. Radovan Gáži, technický riaditeľ 
0911740034 

(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany") 



/ 

Preambula 

Z dôvodu, že Vláda SR od 12.3.2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa §8 NRSR č. 42/1994 Z.z. 
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších právnych predpisov v závislosti s ohrozením 
verejného zdravia II. Stupňa z dôvodu ochorenia COVID -19 spôsobeným korona vírusom 
SARS - COV-2 na území SR a s tým spojeným radom prijatých opatrení, nebolo zo strany zhotoviteľa 
možné plnenie povinností v súlade s časovým harmonogramom realizácie diela, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 02/2019. uzatvorenej medzi obcou Závod ako objednávateľ 
a VODOHOSPODÁRSKE STAVBY- ekologický podnik a.s. ako zhotoviteľom dňa 22.10.2019. 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo číslo 02/2019 uzavretej 
dňa 22.10.2019 v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom 
uzatvorením tohto Dodatku č. 1 nedochádza k zmene pôvodnej Zmluvy o dielo. Dodatok č. 1 sa 
uzatvára z dôvodu potreby predlženia lehoty realizácie diela. 

Čl. 1 Predmet 

Zmluvné strany sa v súlade s článkom XVI Záverečné ustanovenia, ods. 16.4 Zmluvy o dielo dohodli, 
že v Čl. IV Miesto, čas a spôsob plnenia ods.4.2 sa mení a dopÍňa pôvodná Zmluva týmto dodatkom 
č. 1 nasledovne. 

Čl. IV Miesto, čas a spôsob plnenia 

Pôvodne dohodnuté termíny plnenia v zmysle Zmluvy o dielo č. 02/2019 

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy vymedzený v článku IV. ods. 4.2 do 3 
mesiacov po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom maximálne 
do vyčerpania predpokladanej hodnoty zákazky uvedenej v čl. v ods. 5.1 

Nové dohodnuté termíny plnenia v zmysle Zmluvy o dielo 02/2019 

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy vymedzený v článku IV. ods. 4.2 po 
oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom do 25.07.2020. 

Čl. II Záverečné ustanovenia 

2.1 Ostatné ustanovenie pôvodnej Zmluvy o dielo č. 02/2019 ostávajú nezmenené a platia v 
dohodnutom rozsahu v súlade so záujmom zmluvných strán. 

2.2 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva 
originály a objednávateľ dva originály. 

2.3 Tento Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 02/2019 zo dňa 22.10.2019 
nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň 
po dni jeho zverejnenia. 

2.4 Tento Dodatok č.1 je povinne zverejniteľný podľa §47a ods.1 Občianskeho zákonníka, 
zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu. 



2.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli obsahu a právnym 
účinkom z neho vyplývajúcich, a že tento vyjadruje ich slobodnú vôľu a vážnu vôľu bez omylu, 
čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi 

V Bratislave, dňa 13.7.2020 V Závode, dňa 13.7.2020 

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 

Ing. Tibor Kc 
predseda pn 
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) 
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Ing. Roman Mi 
člen predstav: 

VO! 

Pestovatefská 8,. 82.1 53 Bratblava 
-1- 


