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DODATOK č.1  K ZMLUVE O DIELO 

Zateplenie hasičskej zbrojnice a prístavba garáže  

(ďalej len „Dodatok č.1“) 

 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ:  

OBEC SPIŠSKÁ TEPLICA 

sídlo: Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica 

IČO:  00326534 

DIČ:  2020674964 

zastúpená: Tomáš Buc – zástupca starostu 

bankové spojenie: SK68 0900 0000 0051 1795 3713    

telefón: 052/7738400 

e-mail: obec@obecspisskateplica.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Zhotoviteľ: 

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 

Sídlo: Obrancov mieru 454, 059 34 Spišská Teplica 

IČO:                                                 50552597 

DIČ:                                                 2120383023 

IČ DPH:                                           SK2120383023 

Právna forma:                                  spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Vložka 33674/P  

Zastúpený:                                       Ing. Radoslav Šeliga – konateľ 

Bankové spojenie:                           Fio banka 

Číslo účtu (IBAN):                         SK53 8330 0000 0020 0113 6881 

E-mail:                                             sro@obecspisskateplica.sk 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

Predmet dodatku 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo uzatvorenej 

11.10.2018 (ďalej len Zmluva), ktorým sa mení doterajšie znenie Článku IV takto: 

 

IV. 

Doba plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce po odovzdaní staveniska.  

2. Termín realizácie predmetu zmluvy podľa čl. III je v predpokladaných termínoch :  

Zahájenie stavby: odovzdaním staveniska 15.10.2018 

Ukončenie stavby: do 31.07.2019 
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že upravia termín plnenia ZoD zodpovedajúci dobe trvania 

okolností vyššej moci (živelná pohroma, povodeň, zmena klimatických podmienok a 

pod.) 

4. Miesto realizácie stavebných prác: Obec Spišská Teplica 

 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto Dodatku č.1 oboma 

zmluvnými stranami. 

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý 

účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál Dodatku č. 1. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

 

V Spišskej Teplici dňa 3. mája 2019 

 

 

 

 

 

 

 

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

za objednávateľa              za zhotoviteľa 

 Tomáš Buc v.r.             Ing. Radoslav Šeliga v.r. 

      zástupca starostu       konateľ 

 

 


