
1 

 

DODATOK č.1 

K zmluve o dielo k zákazke s názvom „výmena okien“ zo dňa: 4.2.2020 

 

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 

 

 

Objednávateľ:  

Názov:   SOŠ pedagogická 

Sídlo:   Bullova 2,  840 11 Bratislava    

Zastúpená:   Mgr. Galina Šimončičová 

Osoba oprávnená na  

rokovanie vo veciach 

zmluvných:  Mgr. Galina Šimončičová 

IČO:   30775361 

DIČ:   2020900387                               

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:         SK24 8180 0000 0070 0047 3256  

 (ďalej len „objednávateľ“)  

 

Zhotoviteľ:  

Názov :    František Uličný, PeFe servis 

Sídlo:     Víťaz 310 

Štatutárny zástupca :   František Uličný 

Osoba oprávnená na rokovanie  

vo veciach technických:  František Uličný, 0917/089980 

IČO:     45399379 

DIČ:     1081836745 

IČ DPH:    SK1081836745 

Bankové spojenie :   mBank 

Číslo účtu:    SK19 8360 5207 0042 0226 0116 

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Prešov – 750-35573 

(ďalej len „zhotoviteľ“)  

PREAMBULA 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 4.2.2020 zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v 
zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na 
predmet zákazky „Výmena okien“, realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 
o verejnom obstarávaní, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné 
práce na tomto diele v termíne do 2.mesiacov od prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa z dôvodu 
získania dostatočného času na dokončenie diela nakoľko v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu 
COVID-19 (nový koronavírus) kde dodávateľovi výrobca nevie zabezpečiť včas dodanie výrobkov 
(plastových okien). 
 

Článok I. 
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Predmet dodatku 

Z dôvodu v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu COVID-19 (nový koronavírus) , kedy sa výroba 

a doprava okien prerušila. Z dôvodu nutnosti uzatvorenia tohto dodatku, upravuje sa termín na 

ukončenie diela najneskôr do 3 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. 

Zmluva sa v „Článku III. ČAS PLNENIA, odsek 3.1.2“ mení tak, že znie:  

3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 3 mesiacov (troch mesiacov) odo dňa 

odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom 

nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.  

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich rovnopisoch, objednávateľ dostane štyri rovnopisy a 

zhotoviteľ jeden rovnopis.  

2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  

 

 

V Bratislave, dňa 6.4.2020             V Bratislave, dňa 6.4.2020 

 

 

 

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

 

 

 


