
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO 
 
podľa § 261 ods. 2, § 536 a nasl. zákona zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, 
(ďalej len „Zmluva“) 
 

uzatvorený medzi zmluvnými stranami: 
 

O b j e d n á v a t e ľ: 
 
Názov:         Obec Kostoľany nad Hornádom 
Sídlo:  Košická 34, 044 31 Kostoľany nad Hornádom 
Štatutárny orgán:    Mgr. Anton Medvec – starosta obce 
IČO:                  35550091 
DIČ:                          2021699295 
Bankové spojenie:   
IBAN:     
Zastúpený:  Mgr. Anton Medvec, starosta obce                                                                  
     
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
Z h o t o v i t e ľ : 
 
Obchodné meno:                                           SELTHERM s.r.o.   
Sídlo:  Kysak 407, 044 81   
Štatutárny orgán:  Ivan Seliga - konateľ 
IČO:                  52848329 
DIČ :                          2121158138 
Bankové spojenie:  Tatra banka a.s. 
IBAN:  SK24 1100 0000 0029 4908 0499  
Zapísaný v:       
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:       
- zmluvných  a technických:   Ivan Seliga  
- ekonomických:      Ivan Seliga 
- realizačných:    Ivan Seliga 
 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“ a každý samostatne len 
„Zmluvná strana“) 
 

za nasledovných podmienok: 

Preambula 

Zmluvné strany uzavreli dňa 9.3.2020 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je uskutočnenie 
stavebných prác: „Ústredné vykurovanie, rozvod vody, kanalizácie objektu s. č. 188“ 

Na základe dohody zmluvných strán uzatvárajú zmluvné strany v súlade s článkom XI. bod 2 
tento dodatok k Zmluve o dielo.  



I: 

Predmet dodatku 

Predmetom dodatku je zmena termínu dokončenia diela, keďže nepredvídané okolnosti 
v súvislosti s mimoriadnou situáciou v krajine v dôsledku šírenia nákazy COVID19 zapríčinili 
spomalenie nadväzujúcich prác na strane Objednávateľa.  

bod. 1 písm b) čl. III Čas plnenia sa mení nasledovne: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
b) ukončiť dielo najneskôr do 15. 12. 2020. 

 

Ostatné časti zmluvy ostávajú nezmenené. 

 

II: Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá 
Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.  

2. Tento Dodatok č. 1  tvorí neoddeliteľnú  súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 9.3.2020. 
3. Prílohou tejto Zmluvy je Cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 01.03.2020, súčasťou 

ktorej je ocenený rozpočet. 
4. Tento Dodatok č. 1 podlieha zverejneniu v súlade s §5a zákona o slobode informácií a 

nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Obce Kostoľany nad Hornádom. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli 
a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.  

 

V Kostoľanoch nad Hornádom dňa  23.05.2020  

 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

....................................................   ....................................................
            
          


