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Názov projektu:  „VÝSTAVBA NOVEJ BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY / ELOKOVANÉHO PRACOVISKA“   

 

Dodatok č. 1  
k Zmluve o dielo č. 183/2021  
uzavretý medzi týmito zmluvnými  

stranami: 
               
Objednávateľ:  
Názov:      Obec Jakubany 

Adresa:     Jakubany 555, 06512 Jakubany 

IČO:      00329924 

DIČ:      2020698559 

IČ DPH:    nie je platca DPH 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:     SK15 5600 0000 0034 0281 5011 

Právne zastúpený:   JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce 

E-mail:      starosta@jakubany.sk 

 (ďalej len „objednávateľ“) 
a 

Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: Ing. Milan Štupák - IVS 

Sídlo: 06511 Nová Ľubovňa 791 

IČO: 10769676 

DIČ: 1020762644 

 IČ DPH: SK1020762644 

 Bankové spojenie: VÚB a.s. 

IBAN: SK14 0200 0000 0000 0530 8602 

Právne zastúpený: Ing. Milan Štupák, podnikateľ 

E-mail: Ivssl.stupak@gmail.com 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
 

Preambula 
Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.11.2021 Zmluvu o dielo č. 183/2021 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je 
realizácia stavebných prác v súlade s projektom 312061W778 s názvom „VÝSTAVBA NOVEJ BUDOVY 
MATERSKEJ ŠKOLY / ELOKOVANÉHO PRACOVISKA“ (ďalej len „stavba“ alebo „dielo“).Keďže došlo 
k následnému zisteniu, že: 
1) zverejnená Zmluva o dielo na  webovej stránke obce neobsahuje správne prílohy v zmysle Zmluvy; v zmysle 
bodu 4.1.1 Zmluvy – Zábezpeka musí byť zložená pred podpisom Zmluvy a doklad o jej zložení tvorí prílohu 
Zmluvy; 
2) nesprávne číslovanie v čl. 3 vo výslednej Zmluve o dielo; 
3) vo výslednej Zmluve o dielo absentujú ustanovenia revidované v rámci odpovede na žiadosť o vysvetlenie zo 
dňa 18.08.2021. 
 
 
Zmluvné strany sa dohodli predmetné zistenie dodatočne zhojiť spôsobom, že uzatvoria tento dodatok: 
 



                                                                                                                                                                                                          Strana 2 z 3 

Názov projektu:  „VÝSTAVBA NOVEJ BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY / ELOKOVANÉHO PRACOVISKA“   

 

 
I. Predmet dodatku 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že: 

 

1) Zhotoviteľ dopĺňa prílohu zmluvy o dielo v zmysle bodu 4.1.1 Zmluvy – doklad o zložení zábezpeky. 

 

2) pôvodné znenie čl. 3 Čas dodania diela sa nahrádza novým znením, ktoré znie:   

 
3.1 Lehota výstavby predmetu zmluvy v obsahu a rozsahu podľa Čl. 1.: najneskôr do 12 mesiacov od 

odovzdania a prevzatia staveniska. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, 

zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zľavy alebo  

finančného zvýhodnenia. K odovzdaniu a prevzatiu staveniska dôjde do 10 pracovných dní odo dňa 

doručenia výzvy zo strany objednávateľa zhotoviteľovi. 

3.2 Pred začatím stavebných prác ku dňu podpisu zmluvy zmluvné strany kvôli projektovým potrebám vypracujú 

časový harmonogram realizácie stavebných prác zohľadňujúci štandardný chod dopravy v obci. Časový plán 

realizácie stavebných prác je záväzným dokumentom pre obe strany. Na nesplnenie termínov uvedených 

v časovom pláne zmluvné strany bezodkladne písomne upozornia. Ak do piatich kalendárnych dní nedôjde 

ku náprave stavu, zmluvné strany sú oprávnené požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške určenej 

Nariadením vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 

V prípade, že sa zhotoviteľ dopustil pri verejnom obstarávaní kolúzneho správania, alebo iným nedovoleným 

spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača a uvedené sa preukáže, čím dôjde ku strate pridelených 

finančných prostriedkov, objednávateľ si vyhradzuje možnosť uplatnenia náhrady škody podľa výšky škody, 

ktorá uvedeným konaním Objednávateľovi vznikne. 

3.3 Dodávateľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo písomným odovzdaním riadne a bez vád ukončeného diela 

objednávateľovi v mieste zhotovenia diela – Odovzdávacím a preberacím protokolom, podpísaným 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán, s uvedením predmetu diela, jeho kvality, a dátumu odovzdania 

a prevzatia diela.  

3.4 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo v prípade, ak sa pri odovzdaní a preberaní diela zistia jeho vady 

alebo nedostatky. V takom prípade je zhotoviteľ povinný vady a nedostatky v určenom termíne odstrániť 

a oznámiť objednávateľovi najmenej 3 dni vopred nový termín odovzdania a prevzatia diela.  

3.5 V prípade ak objednávateľ prevezme dielo i so zistenými vadami, uvedie sa ich súpis do Odovzdávacieho 

a preberacieho protokolu s uvedením termínu, v ktorom budú tieto dodávateľom bezodplatne odstránené. 

 

3)  

A: pôvodné znenie čl. 5 bod 5.16 sa nahrádza novým znením, ktoré znie:   

 

„V súvislosti s realizáciou diela zabezpečí zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí a svojich prác a činností, 

materiálov, strojov a zariadení zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní 

diela a ďalších činností na stavbe objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady 

diela zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním diela. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu začatia realizácie diela predložiť objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu 

na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto zmluvy na 

minimálnu poistnú sumu 500.000,- EUR (slovom: päťsto tisíc euro) a preukázať, že má uhradené poistné za 

obdobie podľa predmetnej poistnej zmluvy“. 

 

B: pôvodné znenie čl. 8 bod 8.2 sa nahrádza novým znením, ktoré znie:   

„Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez vád a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s 

výnimkou časti diela, kde dodávatelia/zhotovitelia týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto 

prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. 

Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní 

povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z 

príslušných technických špecifikácií“. 
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II. Záverečné ustanovenia 

 
2.1 Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmeny a doplnky obsahu možno uskutočniť len 
písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch strán.  
2.2 Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti. 
2.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode 
informácií  v platnom znení. 
2.4 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých dodávateľ dostane 1 rovnopis a objednávateľ 2 

rovnopisy. 

2.5 Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že dodatok uzavreli slobodne a 

vážne, jeho obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebol podpísaná v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 

podmienok.  

 
Jakubany dňa 31.01.2022     
 
 
 
 
 
 podpísané       podpísané 
........................................     .............................................................. 
Obec Jakubany       Ing. Milan Štupák - IVS 
JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce    Ing. Milan Štupák 


