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DODATOK Č. 1  
k Zmluve o dielo zo 7. mája 2020 

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  

 
ČLÁNOK I. 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:   
Obchodné meno:  Obec Kojatice 
Sídlo organizácie:  Kojatice 200, 082 32 Kojatice  
IČO:    00 327 263 
DIČ:    020543184 
Banka:   Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:   SK83 0200 0000 0039 7403 6558 
Telefón:  +42151/7499520 
Email:   obec@kojatice.sk 
  
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:      
Obchodné meno: INTERBAU a.s.   
Sídlo:   Brezovica 520, 082 74 Brezovica 
Štatutárny orgán: Ing. Peter Hroš – konateľ spoločnosti 
Zápis v registri:  OR OS v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 21419/P 
Zástupca na rokovanie  
o veciach zmluvných: Ing. Peter Hroš – konateľ spoločnosti    
technických:  Ing. Peter Hroš – konateľ spoločnosti     
IČO:   44 688 997   
DIČ:   2022792728   
IČ DPH:   SK2022792728  
Banka:   SLSP, a.s.  
IBAN:   SK89 0900 0000 0005 0496 8955 
Telefón:  +421915869368 
Email:   interbau1@gmail.com 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
ČLÁNOK II. 

Úvodné ustanovenia 
 

2.1.  Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo dňa 07. mája 2020 (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie 
diela Komunitné centrum Kojatice (ďalej len „Dielo“). 
 

2.2.  Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XX, bod 20.6 dohodli na zmene Zmluvy spôsobom 
vymedzeným v Článku III tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok 1“). 

 
2.3.  Zmluvné strany Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo 07.mája 2020 uzatvárajú v zmysle §18, ods. 1, 

písm. c) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

 
ČLÁNOK III. 

Predmet dodatku 
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3.1.  Z dôvodu vzniku okolností v súlade s Článkom X, bod 10.4 Zmluvy o dielo zo 07. mája 2020, na 
základe ktorých zhotoviteľ nemohol svoju povinnosti plniť následkom prerušenia stavebných prác 
na strane objednávateľa, sa mení bod 10.2 Článku X. Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty 
realizácie predmetu zmluvy pre Dielo nasledovne: 
 
Pôvodné znenie: 

 
10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy: 
  -    odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní od písomného vyzvania  
         Objednávateľom, 

- termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska, 
- termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 12 mesiacov od začatia realizácie 

stavebného diela 
 

Navrhované znenie: 
 
10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy: 
  -    odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní od písomného vyzvania  
         Objednávateľom, 

- termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska, 
- termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 357 kalendárnych dní od obnovenia 

začatia realizácie stavebného diela, resp. do 27.06.2022.  
 

ČLÁNOK IV 
Záverečné ustanovenia 

 
4.1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli v tomto Dodatku č. 1 vypustené, nahradené alebo inak zmenené 

alebo upravené, zostávajú nedotknuté. 
 

4.2. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo zo dňa 07. mája 2020. 
 

4.3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v súlade so zákonom.  

 
4.4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) obdrží objednávateľ a jedno 

(1) zhotoviteľ. 
 
V Kojaticiach, dňa: 02.07.2021    V Brezovici, dňa: 02.07.2021 
 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  
 

 

 

 

___________________________                  ____________________________ 
                 Anton Aštary                                Ing. Peter Hroš  

          starosta                            konateľ spoločnosti 
 


