
Dodatok č. 1 k Zmluve o oprave a úprave veci 
uzatvorenej podľa§ 652 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník") 

Zhotoviteľ: 
Meno a Priezvisko (obchodné meno): 
Bydlisko (sídlo): 
Dátum narodenia {IČO): 
DIČ: 
IČ DPH: 
Číslo účtu: 
Banka: 

(ďalej len „zhotoviteľ") 

Objednávateľ: 
Meno a Priezvisko (obchodné meno): 
Bydlisko (sídlo): 
Dátum narodenia {IČO): 
DIČ: 
IČ DPH: 
Číslo účtu: 
Banka: 

RESICON, s.r.o. 
Evy Kostolányiovej 39, Trnava 917 08 
52 268 519 
2121034377 
SK2121034377 
SK07 0200 0000 0043 5537 6451 
Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB) 

Obec Závod 
Sokolská 243, Závod 908 72 
00310158 
2020380131 
nie je platca DPH 
SK97 5600 0000 0032 0325 0003 
Pripía banka Slovensko, as. 

(ďalej len „objednávate!'") 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.10. 2021 Zmluvu o oprave / úprave veci, ktorej 
predmetom je záväzok Zhotoviteľa vykonať a dodať pre Objednávateľa práce na zákazke 
Oprava tribúny na futbalovom štadióne v obci Závod v termíne do 2,5 mesiaca 
od prevzatia staveniska, t.j. plynúc dňom 8.11.2021 (ďalej len „Zmluva"). 

2. Potreba zmeny Zmluvy, resp. spísaniu Dodatku k Zmluve vyplynula z podmienok 
zistených počas realizácie výkonov prác, pričom sa nemení charakter Zmluvy. Počas 
výkonu demontážnych, búracích, murárskych a sanačných prác sa vykonala skúška 
priľnavosti základného náteru (špecifikovaného v CP a v Zmluve v Prílohe 1) na vopred 
ošetrený podklad podľa technologického postupu, a súčasne aj na podklad, ktorý nebol 
dostatočne ošetrený, za účelom zistenia sily priľnavosti tohto náteru na daný typ 
podkladu v aktuálnych podmienkach počasia a aktuálnom stave podkladu (teplota okolia, 
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podkladu, vlhkosť podkladu, okolia, štruktúra podkladu po a pred sanáciou, a pod.). 

Aplikácia bola vykonaná dňa 12.11. 2021, studeným spôsobom za použitia valčeka na 
ploche cca 3 m2. Teplota okolia pri aplikácii bola 4-8°C (podľa technického listu materiálu 
je minimálna požadovaná teplota 10°(), teplota podkladu 4-5 °C (minimálna teplota 
podkladu podľa technického listu materiálu je aspoň l0°C), vlhkosť podkladu bola 6-18 % 
(maximálna povolená vlhkosť podkladu podľa technického listu materiálu je 4%), vlhkosť 
okolia 70-80 % (maximálna povolená vlhkosť okolia podľa technického listu materiálu je 
80 %). Kontrolou povrchu zo dňa 15.11. 2021 sa zistilo, že náter aplikovaný pri týchto 
podmienkach nespÍňal požadovanú silu priľnavosti a vykazoval znaky deformácie 
(olupovanie, nesúdržnosť, nevytvrdnutie). Výsledkom je podklad, ktorý nespÍňa 
požiadavky na riadne a kvalitné zhotovenie opravy v súlade so Zmluvou (a podľa 
technologického postupu). 

3. Nakoľko sa charakter počasia v dlhodobom horizonte nezlepší, resp. v najbližších 
mesiacoch sa očakáva nepriaznivé počasie, a teda aj nepriaznivé aplikačné podmienky 
(veľmi nízke teploty pod l0°C, vyššia vlhkosť nad 80%, dážď a sneh, mráz, nedostatok 
slnečných lúčov a pod.), podklad, na ktorý má byť aplikovaný hydroizolačný systém 
s povrchovou úpravou, nebude spÍňať požiadavkv na riadne a kvalitné zhotovenie 
v súlade so Zmluvou (a podľa technologického postupu). 

4. Z dôvodov uvedených v odsekoch 2 a 3 nie je možné zo strany Zhotoviteľa z objektívnych 
príčin a dôvodov dokončiť opravu/úpravu veci v riadnom termíne podľa Zmluvy. Týmto 
sa aktivuje klauzula čl. III, odsek 19, kedy v prípade nepriaznivých podmienok 
(nepriaznivé počasie, nepriaznivé a/alebo ŕľeadekvátne aplikačné podmienky v súlade 
s technickými listami použitých materiálov}, nie je možné opravu/úpravu veci vykonať 
v uvedenej lehote a táto lehota sa predlžuje o čas trvania tejto udalosti alebo tohto 
stavu. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na prerušení prác 
na oprave/úprave veci a na úprave termínu vykonania tejto opravy/úpravy veci. 

S. Na základe skutočností uvedených v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku uzatvárajú Zmluvné 
strany v zmysle čl. 111, ods. 19 Zmluvy zo dňa 28.10.2021 tento Dodatok č. 1 k Zmluve. 

Článok II 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu dokončenia opravy/úpravy veci v dôsledku 
skutočností uvedených v čl. 1. ods. 2,3 a 4 tohto Dodatku, t.j. úprava a predÍženie termínu 
(lehoty) na vykonanie opravy/úpravy veci o nevyhnutnú dobu prerušenia prác. 
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2. Na základe vyššie uvedeného sa Zmluvné strany dohodli, že Zmluva sa v článku III. 

11 Vykonanie opravy/ úpravy a odovzdanie/ prevzatie veci" v odseku 19. mení tak, že znie 
nasledovne: 

a. Zhotoviteľ je povinný vykonať opravu/ úpravu veci najneskôr do 31.05. 2021. 
b. Zhotoviteľ môže po predchádzajúcej ústnej dohode s objednávateľom opravu / 

úpravu vykonať a vec objednávateľovi odovzdať aj pred týmto dátumom. 

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na web stránke objednávateľa. Zhotoviteľ 
týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tohto dodatku v plnom rozsahu. 

2. Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po dve obdrží zhotoviteľ 
a po dve objednávateľ. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu tohto Dodatku k Zmluve a ich 
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Pred podpisom tohto dodatku si ho riadne 
prečítali, obsahu porozumeli v plnom rozsahu a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle 
byť viazaní týmto dodatkom ho dobrovoľne vlastnoručne podpisujú. 

/ 

v Závode dňa 23.11.2021 

.z· •e ., " SICON s.r.o. 
y.! E11Y l<estol.ínyiovej 39 
~ Trnivi,170i 
Wi tče: s22.as1,, IČ DPH: 
Cl~ SK2l21034377,www.restcon.sk 
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