
Dodatok č. 1 k 

ZMLUVE O DIELO  
uzavretá v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov  

  

Článok 1 

Zmluvné strany  

 
 
 
 

Zapísaný v: OR SR, oddiel:  Sro 

Tel.:         

(Ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1 k zmluve o dielo  zo dňa 12.04.2021 , ( ďalej iba  „ zmluva 
o dielo“ alebo „zmluva“),   ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:    
 

PREDMET DODATKU 

 

  

1.1. Objednávateľ:  

 

Názov:        Obec  Stráne pod Tatrami 

Sídlo:         Stráne pod Tatrami č. 2,     Mlynčeky                        

Štatutárny zástupca:      Rastislav Sloveňák, starosta obce  

 Bankové spojenie:      VÚB 

Číslo účtu:        930228562/0200 

IČO:          00326593 

DIČ:          2020697305 

Tel.:          +42152 4522912 

e-mail:      
  
1.2. Zhotoviteľ:  

 
   obec@stranepodtatrami.sk 

Názov:        Stráne Invest RSP, s.r.o.  

Sídlo:         Stráne pod Tatrami č,  Mlynčeky  

Štatutárny zástupca:      Ing. Zuzana Pitoňáková  

Bankové spojenie:      VUB 

č. účtu:        4008366056/0200 

IČO:          51930889 

IČ DPH:        SK2120834782 



1. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku 3 Čas plnenia,  odsek 3.1.3 sa pôvodné znenie ruší 

a nahrádza sa nasledovným znením: 

3.1.3. ukončenie prác do 10 mesiacov od účinnosti Zmluvy o dielo. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku 11 Osobitné podmienky plnenia zmluvy - povinnosť 

zriadiť pracovné miesto, odsek 11.2 sa pôvodné znenie ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác (minimálne v trvaní 50% 

doby realizácie stavebných prác), zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) 

minimálne jednu osobu, spĺňajúcu kumulatívne nasledovné predpoklady: 

11.2.1 patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň 

11.2.2 sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku 5 Platobné podmienky, odsek 5.1.1 sa pôvodné znenie ruší 

a nahrádza sa nasledovným znením: 

5.1.1 Prvú faktúru (preddavková faktúra) vystaví zhotoviteľ maximálne vo výške 30 % z hodnoty 

zmluvy o dielo, najviac však do výšky 49 % hodnoty oprávnených výdavkov na predmetnú 

aktivitu/výdavok. 

 

  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené  týmto dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti  
v pôvodnom znení. 

2. Tento dodatok č. 1 bol vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a 

dve zhotoviteľ.  

3.  Tento dodatok č.1 nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpisu  štatutárnymi zástupcami oboch 

Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim 

po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok 

a) tento Dokatok č. 1  je v súlade so zákonom zverejnený, 
b) došlo k právoplatnému schváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej 

kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom, 
 
4. Tento  dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo zo dňa 12.04.2021 

 
5. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.   
 

Objednávateľ                          Zhotoviteľ  

  

  

Stráne pod Tatrami, dňa 02.07.2021      Stráne pod Tatrami, dňa 02.07.2021  

  

  

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

 Rastislav Sloveňák            Ing. Zuzana Pitoňáková 


