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Zmena č. 1 

Zmluva o dielo č. AS512/2019 

„Účelová komunikácia č. p. 429/2“ 

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov (ďalej 

len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých  zákonov, naposledy zákon č. 345/2018 Z. z. 

(ďalej len zmluva) 

Zhotoviteľ: 

Názov:                                         MATÉ, s. r. o.                                                                                                                                               

Sídlo:                                            M.R. Štefánika 73, 010 01 Žilina                                                                                                                       

Štatutárny zástupca:                Ing. Martin Macek                                                                                                                                                  

IČO:                                              36394335                                                                                                                                          

DIČ:                                              2020105076                                                                                                                                     

IČ DPH:                                        SK2020105076                                                                                                                                                                                                     

bankové spojenie:                     Tatra banka, a. s.                                                                                                                        

č. účtu v IBAN tvare:                 SK35 1100 0000 0026 2841 0135                                                                                                          

osoba poverená konať v mene poskytovateľa, prípadne osoba oprávnená podpisovať zmluvný vzťah 

na základe plnomocenstva, ktoré je prílohou tejto dohody:                                                                

Registrácia: OR/ŽR 

a 

Objednávateľ:  

Názov:                             Obec Nededza   
Adresa:                             Hlavná 1/1, 013 02 Nededza       
Štatutárny zástupca:      PhDr. Peter Vajda, starosta    
IČO:                                   00321516 
DIČ: 2020677582 
IČ DPH:                             Nie je platiteľom DPH      
Bankové spojenie:          PRIMA banka, a. s.                             
Č. účtu v IBAN tvare:      SK87 5600 0000 0056 0474 0002                             
                      

 (ďalej len „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“) 

  

Preambula 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo ako výsledok postupu verejného obstarávania pri 

aplikovaní postupu zadávaného v zmysle § 117 cit. zákona. 

 

Článok I                                                                                                                             

Predmet Zmeny č. 1 Zmluvy  

1. Predmetom plnenia je zmena lehoty na uskutočnenie stavebných prác – Účelová komunikácia 

č. p. 429/2 podľa Projektovej dokumentácie a predloženého rozpočtu stavby a platobné 

podmienky 
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Článok III                                                                                                                           

Cena a platobné podmienky  

 

2.  pôvodný text, posledná veta: „Fakturácia za vykonané práce môže byť vykonaná po dohode 

s objednávateľom“ sa vypúšťa a znie takto: 

 

1. platba: 

na podklade odsúhlaseného súpisu vykonaných prác a to po ukončení celej skrivky účelovej 

komunikácie na p. č. 429/2 

2. platba: 

na podklade odsúhlaseného súpisu vykonaných prác a to po ukončení spevnenia účelovej 

komunikácie makadamom 

3. platba: 

po dokončení predmetu zákazky, odovzdaní diela a po odsúhlasení súpisu vykonaných prác 

 

 

Článok IV                                                                                                                            

Doba plnenia a možnosti ukončenia Zmluvy o dielo 

 

1. pôvodná doba plnenia Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác  sa mení z pôvodnej  

• na dobu určitú, do 31.12.2020,                                                                                                                                      

na novú dobu určitú a to: 

• na dobu určitú, do 31. 12. 2021,                                                                                                    

z dôvodu nepripravenosti susediacich pozemkov – včítane vykonania geodetického 

zamerania vedľajších pozemkov, čo bolo spôsobné opatreniami vydanými v súvislosti 

s COVID 19 

 

Článok V                                                                                                                            

Záverečné ustanovenia  

1. Zmena č. 1 Zmluvy o dielo je vypracovaná v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá zmluvná 

strana obdrží po 2 (dva) rovnopisy. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmeny č.1 

Zmluvy  na uskutočnenie stavebných prác, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmenu č. 1 Zmluvy o dielo si riadne prečítali, jej obsahu 

porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite 

a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo bez jednostranne nápadne nevýhodných 

podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

4. Zmena č. 1 Zmluvy o dielo je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná 

nasledujúcim dňom po jej zverejnení objednávateľom, v súlade s predpismi o zverejňovaní 

zmlúv. 
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5. Táto Zmena č. 1 Zmluvy o dielo je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.                                         

Časti, ktoré táto zmluvy o dielo neupravuje sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sú nezmenené. 

 

V Nededzi, dňa 27.11.2020 V Nededzi, dňa 27.11.2020 

 

 

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

Ing. Martin Macek, konateľ                                                                          PhDr. Peter Vajda, starosta  

             za zhotoviteľa                                                                                                  za objednávateľa 

 

 

Príloha:   

V súlade s ustanovením Článku IV . bod. 1,  upravený a odsúhlasený harmonogram výstavby, začatie 

stavby – XII/2019 (nezmenený), ukončenie stavby XI/2021 (nový dohodnutý termín) 


