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Zmluva o dielo – Dodatok č. 1 – ČOV Malý Slavkov 

DODATOK č. 1 
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 21.10.2019 

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych 

predpisov  

 

Zmluvné strany: 

Objednávateľ: 

Názov:     Obec Malý Slavkov 

Sídlo:      Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov 

IČO:      31 984 673  

DIČ:      2020710109 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  

pobočka zahraničnej banky (Kežmarok) 

Číslo účtu (IBAN):   SK56 1111 0000 0066 0818 2014 

Zastúpený:    Ladislav Oravec - starosta 

(ďalej aj ako „Objednávateľ“) 

a  

 

Zhotoviteľ: 

Názov:     CEDIS s.r.o. 

Sídlo:      Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava 

Registrácia: spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I,  

odd. Sro, vl. č. 122240/B  

IČO:      50 607 383  

DIČ:      2120408675 

IČ DPH:     SK2120408675 

Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu (IBAN):   SK43 1100 0000 0029 4704 4224 

Zastúpený:    Ing. Jozef Miček - prokurista     

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)  

(Zhotoviteľ a  Objednávateľ ďalej spolu aj ako „Strany“ alebo jednotlivo ako „Strana“) 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.10.2019 Zmluvu o dielo ako výsledok procesu verejného obstarávania 

postupom zadávania podlimitnej zákazky bez eTrhoviska s názvom „ČOV Malý Slavkov“ uverejnenej vo 

Vestníku verejného obstarávania č. 175/2019 zo dňa 30.08.2019 pod zn. 23620-WYP, zadávanej podľa 

zákona  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších právnych predpisov  (ďalej aj ako „Zmluva o dielo“). Predmetom Zmluvy o dielo je realizácia 

novostavby ČOV v obci Malý Slavkov (ďalej aj ako „Dielo“). Podrobný popis Diela vrátane požiadaviek 

a špecifikácií jednotlivých stavebných prác sú uvedené v Prílohe č. 1 Ocenený výkaz výmer k Zmluve 

o dielo.  

2. Podľa Článku XVI. ods. 8 Zmluvy o dielo je možné túto meniť len písomnými dodatkami podpísanými 

oprávnenými zástupcami oboch Strán. 

3. Strany sa v súlade s Čl. XVI.  ods. 8 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej aj ako 

„Dodatok“) k Zmluve o dielo za nasledovných podmienok: 

 

Článok II. 

Predmet dodatku 

 

1. Z realizačných, technických a technologických dôvodov došlo k nevyhnutnej úprave množstva 

realizovaných prác a materiálových riešení niektorých častí diela, a to v rozsahu uvedenom v tomto 

Dodatku. 



2/2 
CEDIS s.r.o. 

Zmluva o dielo – Dodatok č. 1 – ČOV Malý Slavkov 

2. Realizácia úpravy časti Diela bola zároveň odsúhlasená zodpovedným projektantom Ing. Martinom 

Kalinom, so sídlom 17. Novembra 134, 080 01 Prešov, IČO: 37 793 837 (ďalej aj ako „zodpovedný 

projektant“). 

3. Strany  sa dohodli na úprave ako je uvedená v Prílohe č. 1 tohto Dodatku. 

4. Príloha č. 1 k Zmluve o dielo je  platná v znení Prílohy č. 1 tohto Dodatku a ostatné časti Prílohy č. 1  

k Zmluve o dielo zostávajú nezmenené.  

  

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo  nedotknuté ustanoveniami tohto Dodatku zostávajú v platnosti bezo 

zmeny. 

2. Tento Dodatok  k Zmluve o dielo je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých každá Strana obdrží 2 

(dva) rovnopisy. 

3. Tento Dodatok sa dňom jeho podpisu obidvoma Stranami stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. 

4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma Stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. 

5. Strany týmto vyhlasujú, že tento Dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a vážne, 

pričom na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú. 

 

 

V Malom Slavkove, dňa ........................   V Bratislave, dňa ........................ 

 

Objednávateľ:     Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 

____________________     _______________________ 

Obec Malý Slavkov     CEDIS s.r.o. 

Ladislav Oravec     Ing. Jozef Miček 

starosta               prokurista  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Úprava množstva realizovaných prác a materiálových riešení 
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