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DODATOKč.1 
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 22.12.2015 

 

uzatvorenej podľa § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „dodatok“) 

 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ:   Obec Kvakovce 

  Sídlo:    Kvakovce č. 97, 094 02 Slovenská Kajňa  

  Štatutárny zástupca:  Mgr. Radovan Kapraľ, starosta obce 

       Anna Janevová – zástupkyňa starostu obce   

  IČO:    00332518      

  DIČ:    2020630161     

  Tel.:    +421918513324 

  Fax:    051/4494154 

  E-mail:    kvakovcedomasa@gmail.com 

  Bankové spojenie:  OTP Banka Slovensko, a.s. 

  IBAN:    SK23 5200 0000 0000 0933 7056 

 Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: IZ Tender s.r.o. v zastúpení RNDr. Ivan 

Kotora 

 Zodpovedná osoba na rokovanie vo veciach technických a zmluvných: Mgr. Radovan 

Kapraľ, starosta obce 

      

 (ďalej len „objednávateľ“)  

 

1.2 Zhotoviteľ:   Mgr. Roman Dubnička - PSPL 
 Sídlo:     Narcisová 803/46, 821 01 Bratislava 

 V zastúpení:   Mgr. Roman Dubnička 

 IČO:          46560742 

  DIČ:    1083988697     

 Bankové spojenie:      VÚB banka, a.s. 

 IBAN:  SK93 0200 0000 0020 9236 3157 

 Poverený vykonaním zmluvy: Mgr. Roman Dubnička 

 Zapísaný:  Ţivnostenský register SR: 110-212825 

 Tel/Fax:  +421903228678 

 E-mail:  dubnickapspl@gmail.com 

 

 (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 (ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
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Článok II. 

Predmet dodatku 

 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo uzatvorenej 

dňa 22.12.2015 (ďalej len „zmluva“), a to v súlade s článkom VIII bod 8.3 

zmluvy.Predmetom tohto dodatku je vzájomná dohoda zmluvných strán o predĺţení 

termínu plnenia do 30.04.2016. Dôvodom tejto dohody zmluvných strán je skutočnosť, 

ţe predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 04.04.2016. Nakoľko svetelno-

technické meranie sa vykonáva aţ po realizácii stavebných prác, zhotoviteľovi táto 

skutočnosť bráni v splnení predmetu zmluvy do pôvodného termínu plnenia, teda do 

30.03.2016. Na základe uvedeného sa mení článok II bod 2.2 zmluvy a článok III bod 

3.1 zmluvy nasledovne: 

 

Čl. II 

Cena za predmet plnenia 

 

2.2 Faktúru môže zhotoviteľ vystaviť aj pred dokončením diela. Je možné použiť systém 

preddavkových platieb v súlade so schváleným usmernením Riadiaceho orgánu v rámci 

výzvy KaHR-22VS-1501, prioritná os 2 – Energetika, opatrenie 2.2 – Budovanie 

a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytnutie poradenstva v oblasti 

energetiky, Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Cena za 

vykonanie diela bude poskytovateľovi vyplatená formou preddavkovej platby vo výške 

100% z ceny uvedenej v bode 2.1 najneskôr do 31.12.2015 na základe poskytovateľom 

vystavenej preddavkovej faktúry. Po úplnom ukončení svetelnotechnického merania 

a odovzdaní protokolu o výsledku svetelnotechnického merania na všetkých 

referenčných úsekoch objednávateľovi poskytovateľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 2 

dní od odovzdania protokolu o výsledku svetelnotechnického merania, najneskôr do 

30.04.2016. 

 

Čl. III 

Termín plnenia 

 

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje zrealizovať svetelnotechnické meranie na písomné vyzvanie 

objednávateľa po skončení realizácie stavebnej časti projektu: „Rekonštrukcia 

verejného osvetlenia v obci Kvakovce“ a odovzdať protokol s nameranými výsledkami 

objednávateľovi do 20 dní od písomného vyzvania objednávateľom, najneskôr však do 

30.04.2016. 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

 

3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

 

3.3 Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, pričom poskytovateľ obdrţí dva 

rovnopisy a objednávateľ štyri rovnopisy. 
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3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, ţe obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým 

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

nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho 

pripájajú svoje podpisy. 

 

V Bratislave, dňa 25.3.2016   V Kvakovciach, dňa 16.03.2016 

Za poskytovateľa:     Za objednávateľa:  

 

 

 

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

Mgr. Roman Dubnička   Mgr. Radovan Kapraľ 

      starosta obce, Obec Kvakovce 

 


