
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 09.09.2020 
 
podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,  
(ďalej len „Zmluva“) 
 

uzatvorená 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     
Zastúpený:  Mgr. Anton Medvec, starosta obce                                                                  
     
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
Z h o t o v i t e ľ : 
 
Obchodné meno:                                           STAVIAM s.r.o.   
Sídlo:  Sokoľ 888, 044 31 Sokoľ 
Štatutárny orgán:  Daniel Grejták – konateľ 
IČO:                  47588462 
DIČ :                          2023998130 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.  
IBAN:  SK02 1100 0000 0029 4803 9697  
Zapísaný v:      obchodnom registri  OS Košice I odd Sro vl.  
      č. 34839/V 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:       
- zmluvných  a technických:    
- ekonomických:       
- realizačných:    Daniel Grejták  
 
(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 09.09.2020 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je uskutočnenie 
stavebných prác: „Stavebné úpravy objektu s. č. 188“. 

Na základe dohody zmluvných strán uzatvárajú zmluvné strany v súlade s článkom II. bod 5 
zmluvy o dielo tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (Ďalej aj ako ZoD).  



I: 

Predmet dodatku 

1.  Predmetom dodatku je zmena termínu dokončenia diela, keďže na termín mali vplyv aj 
uskutočnené potrebné práce navyše, ako aj nepredvídané okolnosti v súvislosti 
s mimoriadnou situáciou v krajine v dôsledku šírenia nákazy COVID19.  

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

b) ) ukončiť dielo najneskôr do 15. 3. 2021. 
 

3.  Predmetom dodatku je aj finančné vysporiadanie prác navyše. Podľa Článku IV. ods. 
3: „Dohodnutá cena za zhotovenie Diela je stanovená v zmysle rozpočtu za určených 
podmienok, platná pre daný rozsah Diela a čas plnenia. Práce budú fakturované podľa 
skutočne realizovaných a zameraných množstiev.“  

 
4.  Zmluvné strany sa dohodli na potrebe vykonania prác navyše, ktoré vznikli z dôvodu, že 

narástli objemy nepredvídaných prác, s ktorými sa pôvodne nerátalo, dohodlo sa na 
zrealizovaní ďalších prác potrebných k riadnemu užívaniu budovy. Zmluvné strany sa 
dohodli na realizácii výmeny a doplnenia parapetných dosiek, realizácii podlahy 
v podkroví budovy, lakovaní hranolov, inštalácii vzduchotechniky v priestore WC 
a ďalších drobných nevyhnutných úkonov a prác.  

5.  Vzhľadom na to, že tento rozsah prác a materiálu neobsahuje výkaz výmer stavby, 
objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k ZoD o dodávku 
a montáž, ktorá sa bude účtovať v cenových reláciách predložených v súťaži podľa 
skutočne doplnených a použitých materiálov. Materiály a práce, ktoré boli vykonané, 
avšak nie sú súčasťou výkazu výmeru, budú ocenené cenou obvyklou na trhu. Tento 
rozdiel zhotoviteľ preukáže vo výkaze prác navyše. Tieto skutočnosti poznamená 
v stavebnom denníku, ktoré budú ošetrené podpisom objednávateľa a zhotoviteľa.  

 
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 09.09.2020. 
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Obce Kostoľany nad 
Hornádom. 

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

V Kostoľany nad Hornádom dňa  7.1.2021  V Sokoli  dňa 7.1.2021  

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

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


