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Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo č.   4911.9070009LMA 

 

uzavretá podľa príslušných uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

 č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

 

( ďalej len : „Dodatok č. 1“)  

Článok č. 1 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ:  Obec Jakubany   

Sídlo:    OcÚ Jakubany č.555, 065 12 Jakubany, okr. Stará Ľubovňa 

Štatutárny zástupca:  JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce 

IČO:    00 329 924 

DIČ:    2020698559 

IČ DPH:   neplatca DPH 

Tel.:    +421 52 428 3651 

E-mail:   starosta@jakubany.sk  

Internetová stránka:  www.jakubany.sk  

Bankové spojenie: VÚB a.s., pob. Stará Ľubovňa 

IBAN:   SK25 0200 0000 0000 1352 7602 

SWIFT (BIC):  SUBASKBX  

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:   EUROVIA SK, a.s.   

Sídlo:   Osloboditeľov 66, 040 17  Košice 

Právna forma:             akciová spoločnosť   

Zapísaný v registri:   Okresného súdu Košice I. , odd Sa, vložka č. 248/V 

Zastúpený:   Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.  

   Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s. 

   Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s. 

IČO:   31 651 518 

DIČ:   2020490274 

IČ DPH:  SK2020490274 

Tel.:    051/77 33 433 

E-mail:   zavod-po@eurovia.sk 

Internetová stránka:  www.eurovia.sk    

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa a.s. 

IBAN:   SK23 0900 0000 0050 2528 4700 

SWIFT (BIC) kód: GIBASKBX   

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a jeho cieľom je 

rozdelenie predmetu financovania zákazky. 

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č.  4911.9070009LMA v tomto 

znení: 

Článok IV. Doba plnenia bod 1– sa mení: 
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1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať termín realizácie a dodania celého predmetu zákazky – stavebného 

diela, a tiež osobitne každej z príslušných častí predmetu zákazky, ukončené úspešným 

odovzdávacím a preberacím konaním, prihliadajúc pritom na rozsah, zložitosť a náročnosť celého 

stavebného diela; možnosti financovania a pod.:  

- pre časť 1 Rekonštrukcia MK v obci Jakubany do 1 mesiaca odo dňa uzatvorenia zmluvy 

a následného odovzdania staveniska pre úspešného uchádzača – zhotoviteľa.  

- pre časť 2 Výstavba chodníka medzi obcami Jakubany a Nová Ľubovňa do 3 mesiacov odo 

dňa odovzdania staveniska. Stavenisko bude odovzdané zhotoviteľovi po pridelení finančných 

prostriedkov. 

Realizácia stavebného diela a jeho príslušných častí, je podmienená vhodnými klimatickými 

podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ 

v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený 

prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo 

v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí 

odsúhlasiť objednávateľ a musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom. 

 

1.4 ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

1.4.1 Tento Dodatok č. 1 je súčasťou Zmluvy o dielo č. 4911.9070009LMA   

1.4.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tomto Dodatku 

č.1, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho 

novelami. 

1.4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom Dodatku č.1, súhlasia s ním 

a pokladajú ho za dôverný. Ostatné články dojednané v uzatvorenej Zmluve o dielo č. 

4909.8070009LMA zostávajú nezmenené. 

1.4.4 Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.. 

1.4.5 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia 

po dva rovnopisy. 

 

V Jakubanoch, dňa  .....17.7.2019.....     V Košiciach, dňa  ......9.7.2019. 

 

Objednávateľ:                         Zhotoviteľ:                    

 

 podpísané       podpísané 

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

JUDr. Jozef Mačuga      Ing. Róbert Šinály 

starosta obce       podpredseda predstavenstva a.s. 

 

 

          podpísané 

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

         Ing. Juraj Dančišín   
         člen predstavenstva a.s. 


