
DODATOK č. 1 

 k ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE OPRAVY JESTVUJÚCEJ STAVBY 

„Oprava ciest odstránením závad po ťažbe dreva vrátane úpravy výtlkov na miestnych 

komunikáciách“ 

 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

 

(ďalej len "Zmluva") 
 

1.   Zmluvné strany  
 

Objednávateľ:    Obec Priepasné 
Sídlo:     Priepasné 109, 906 15  Priepasné 

Štatutárny zástupca:   Peter Czere 

Osoba oprávnená rokovať 

vo veciach zmluvných:   Peter Czere 

 
 

e-mail:     peter.czere@priepasne.sk 

IČO:     00309851 

DIČ:     2021039823 

IČ DPH:                              

Bankové spojenie:            Prima banka a.s. 

Číslo účtu v tvare IBAN:          SK75 5600 0000 0046 9171 2004 

 

(ďalej len "Objednávateľ") 

 

 

Zhotoviteľ:    Ing. Ján Michalec - AUTODOPRAVA  

    
Sídlo:                             90703 Myjava, Turá Lúka 263     

Zastúpený:   Ing. Ján Michalec 

    

Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach zmluvných:   Ing. Ján Michalec 

vo veciach technických:  Ing. Ján Michalec 

IČO:     44192819  

DIČ:     1046381897 

IČDPH:    SK1046381897  

Zápis:     Číslo živn. reg.: 320-12298, okresný úrad Nové Mesto nad 

Váhom  

Bankové spojenie:   ČSOB a.s. 

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK0575000000004008796750    

 

(ďalej len "Zhotoviteľ") 

 

 
 

Po vzájomnej dohode zmluvné strany uzatvárajú tento DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO NA 

ZHOTOVENIE OPRAVY JESTVUJÚCEJ STAVBY „Oprava ciest odstránením závad po ťažbe 

dreva vrátane úpravy výtlkov na miestnych komunikáciách“ zo dňa 27.10.2017 (ďalej len „Dodatok“) 

 

 

 

 



 
2. Predmet dodatku zmluvy 

 

Predmetom Dodatku sú zmeny a doplnky vyššie uvedenej Zmluvy o dielo, na ktorých sa zmluvné 

strany navzájom dohodli, a ktoré vyplývajú zo záväzku zhotoviteľa uskutočniť stavebné práce 

stavebné práce a dodávku materiálov za účelom  je záväzok na jestvujúcich stavbách „Oprava ciest 

odstránením závad po ťažbe dreva vrátane úpravy výtlkov na miestnych komunikáciách“ pre 

nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré by mohli mať vplyv na nekvalitu vykonaných prác, ktoré 

vyžadujú dokončenie. 

 
A) V Zmluve o dielo sa mení nasledovne 

bod: 

4.1 Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. 

 

B) V Zmluve o dielo sa vypúšťa v bode 5.2 písmeno b) 

C) V Zmluve o dielo sa ustanovenia bodu 9. Zodpovednosť za vady Diela a záručná doba menia 

nasledovne 

 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi dohodnuté 

vlastnosti, že spĺňa všetky technické a ekonomické parametre, že Dielo bolo vykonané podľa 

osvedčených technológií a podľa záväzných technických noriem, v súlade s hygienickými, 

ekologickými, protipožiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými predpismi. Zhotoviteľ zodpovedá 

za to, že Dielo nemá žiadne vady. Ak Dielo má v čase jeho odovzadnia vady z dôvodu 

nepriaznivých poveternostných podmienok a vyžaduje to osobitý zreteľ, v Preberacom protokole o 

prevzatí a odovzdaní diela sa určí lehota na odstránenie vád a nedorobkov. 

9.2 Záručná doba na Dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu 

o odovzdaní a prevzatí Diela bez závad. Ak Dielo má v čase jeho odovzdania vady z dôvodu 

nepriaznivých poveternostných podmienok a vyžaduje to osobitý zreteľ, v Preberacom protokole 

o prevzatí a odovzdaní diela záručná doba začína plynúť deň po dni určenej lehoty na odstránenie 

vád a nedorobkov. 

9.3 Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád: 

- do 24 hodín pri vadách brániacich užívaniu Diela alebo vadách, pri ktorých hrozí 

bezprostredné riziko nebezpečenstva škody na zdraví, na živote alebo na majetku, 

- do 3 pracovných dní pri ostatných vadách, ihneď ak to dovolia poveternostné podmienky. 

Za zlé poveternostné podmienky sa považuje mráz, dážď, sneh, ktore znemožňujú výkon 

realizácie prác. 

9.4 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady v lehote 5 dní, ak je to technologicky 

možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

9.5 Vady Diela reklamované u Zhotoviteľa v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný odstrániť 

bezodplatne pokiaľ vznikli v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa. Ak vady vznikli z 

iného dôvodu, zhotoviteľ ich odstráni za úhradu. 

9.6 V prípade, ak by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by 

nebránila užívaniu Diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny Diela 

bez odstránenia reklamovanej vady. 

9.7 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik 

ktorých popiera, ktorých odstránenie neznesie odklad.  

9.8 Stavebný materiál, resp. realizované časti Diela prechádzajú do vlastníctva Objednávateľa ich 

zabudovaním. Tým však Objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady 

zabudovaného materiálu a stavebných prác. 

9.9 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili 

počas vykonávania Diela, pri odovzdaní a prevzatí Diela a počas záručnej doby. 

9.10 V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady alebo neodstráni vady riadne a včas, 

má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 € za každý začatý deň 

omeškania. Objednávateľ má zároveň nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu. 



9.11 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené vady riadne a včas alebo ak Zhotoviteľ 

začne odstraňovať ale neodstraňuje ich riadne, resp. Objednávateľ predpokladá, že vad nebudú 

odstránené riadne a včas, má Objednávateľ právo vady odstrániť sám alebo ich nechať 

odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. V takomto prípade nie je Objednávateľ 

viazaný cenami uvedenými v cenovej ponuke. 

9.12 Uplatnením nárokov z vád Diela nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. 

 

 

       3. Všeobecné záverečné ustanovenia 

 

1. Obsahom tohto dodatku nie sú postihnuté ostatné práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa 

vyplývajúce z predmetnej zmluvy, ku ktorej tento dodatok prináleží. Obsah ustanovení, z ktorých sa 

tento dodatok netýka ostávajú v plnom rozsahu. 

 

2. V predmetnej zmouve sa primerane menia ustanovenia, ktporých sa obsahovo dotýkajú znenia 

ustanovení tohto dodatku. 

 

3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno 

vyhotovenie. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho 

obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

 

5. Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva je účinná 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho  zákonníka v nadväznosti 

na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení  

niektorých  zákonov. 

 

 
 

V Myjave dňa 14.12.2017                 V Myjave dňa 14.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

           Objednávateľ                   Zhotoviteľ 

 


