
DODATOK č. 1. k ZMLUVE O DIELO uzatvorenej dňa 

01. 07. 2019 

 

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

znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ:  Obec Zemplínska Teplica 

 Okružná 340/2, Zemplínska Teplica, 076 64 

 V zast.: Mgr. Jozefína Uhaľová 

Tel. kontakt: 0905/ 289 274 

 IČO: 00332194 

 DIČ: 2020741294 

 Č. účtu: IBAN SK11 5600 0000 0043 2203 5001 

 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

 Web: www.zemplinskateplica.sk 

E-mail: ocuzteplica@slovanet.sk 

 

 /ďalej len "objednávateľ"/  

  

Zhotoviteľ:  P. I. S. invest s. r.o. 

 Čemernianska 3, Vranov nad Topľou, 093 03 

 V zast.: Jozef Mehaj 

Tel. kontakt: 0915/ 707 060 

 IČO: 5033917 

 DIČ: 2120290007 

Bankové spojenie: SK33 0900 0000 0051 1363 5806 

E-mail: mehaj@centrum.sk 

 

  

Zmluvné strany v súlade s Článkom III. ods. 1. „Zmluvy o dielo“, po posúdení celkovej situácie 

na mieste na základe dodatočnej požiadavky „objednávateľa“ sa dohodli na nasledovnom 

doplnení zmluvy : 

v Čl. I.  „Predmet dohody“ 
sa pôvodný text nahrádza v odseku 1. týmto znením :  

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, 

predmetom ktorej je vykonanie diela  Dodávka a montáž betónového oplotenia - t. j. stavebné  

práce a kompletná realizácia oplotenia na ulici Požiarnickej v obci Zemplínska Teplica.  

Pri detailnej obhliadke terénu sa zistilo, že betónové oplotenie z bezpečnostných dôvodov nie 

je možné robiť zo všetkých 4 strán. Z uvedeného dôvodu sa oplotenie na jednej strane nahradí 

oplotením zo zváraných panelov o dĺžke 20 m kotvených na existujúci základ pozostávajúceho 

http://www.zemplinskateplica.sk/
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z 9 panelov Brico, 8 ks stĺpov na plot 200 cm, 2 ks stĺpov na plot 280 cm, 8 ks platňa na stĺp. 

Zostávajúce 3 strany sa budú realizovať podľa pôvodného návrhu, ktorý po úprave pozostáva 

zo 190 rovných plotových dielcov, 4 betónových stĺpov koncových, 34 betónových stĺpov 

priebežných, 2 ks hladkých rohových stĺpov.  Viď rozpočet v prílohe č. 1 a 2.   

 

V čl. II. „Cena za vykonanie diela“ 

sa pôvodný text nahrádza v odseku 1. týmto znením :  

l. Na základe cenovej ponuky a dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet 

zhotoviteľa za vykonané dielo sumu vo výške 6002,67 + 1420,60, t.j. 7423,27 €.  Zhotoviteľ 

nie je platcom DPH.  

 

V čl. III. „Termín plnenia diela“ 

sa pôvodný text nahrádza v odseku 1. týmto znením :  

1. „Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne 

do 31.08.2018. Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody 

zmluvných strán alebo z dôvodu prípadných zlých poveternostných podmienok, kedy sa 

termín predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo pokračovať v 

stavebných prácach. Za zlé poveternostné podmienky sa považujú dni, počas ktorých prší 

alebo sneží, alebo ak denná teplota klesne pod bod mrazu. 

 

Ostatné dojednania „Zmluvy o dielo“ zo dňa 1. 7. 2019 ostávajú nedotknuté. 

 

Tento dodatok ku zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá 

strana obdrží po dvoch vyhotoveniach,  nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma 

zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke 

obce.  

 

 

 

Objednávateľ  Zhotoviteľ 

V Zemplínskej Teplici 

 Dňa: 15. 7. 2019 

 Vo Vranove nad Topľou, 

dňa: 15. 7. 2019 

   

   

 

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

Mgr. Jozefína Uhaľová  Jozef Mehaj 

Obec Zemplínska Teplica  P.I.S. invest s.r.o.   

 


