
 

 

 

DODATOK Č. 1 

K   Z M L U V E   O   D I E L O 

č. 5/2020 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  
medzi 

 

Objednávateľ:      Obec Zemplínska Teplica                                   
so sídlom    Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica 
IČO    00332194 
DIČ:    2020741294 
bankové spojenie      Prima banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu                        IBAN: SK11 5600 0000 0043 2203 5001 
v mene obce koná  Mgr. Jozefína Uhaľová – starostka obce 
číslo telefónu:             0905289274 
(ďalej len „objednávateľ“) 
„na jednej strane“ 
 

a 
 
Zhotoviteľ:                  TIMEO, s.r.o.,  
so sídlom                      Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany 
IČO                                46946039 
DIČ                                2023683112 
IČ DPH                          SK2023683112 
bankové spojenie      Slovenská sporiteľňa, a.s. 
číslo účtu                      IBAN: SK62 0900 0000 0050 6800 5708 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v oddiele  Sro vo vložke č. 27280/P 
v mene spoločnosti koná Jozef Vitovič, konateľ spoločnosti 
číslo telefónu:             0903 906 766 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
„na druhej strane“ 

 
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 
 
Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „Zmluvné strany“, 
každý z nich jednotlivo tiež ako „Zmluvná strana“. 
 

 
Článok I 
Predmet dodatku 
 

1.1 Objednávateľ a zhotovitreľ uzavreli dňa 24. 1. 2020 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom sú 
stavebné práce na zákazke: „Zemplínska Teplica – Amfiteáter“. 

1.2 Predmetom dodatku je úprava rozsahu prác na základe dohody zmluvných strán. Zmluvné 
strany sa dohodli, že k pôvodnému rozpočtu k Zod sa budú realizovať naviac práce v hodnote 
2427,62 bez DPH /príloha č. 1 k Dodatku č.1/.   

1.3 Zmenu v realizácii stavby, a to navýšenie základovej dosky, zdvihnutie stavby sociálneho  



 

 

        zariadenia o cca 25 cm a z toho vyplývajúce navýšenie rozpočtu bolo schválené uznesením  

        obecného zastupitelstva v Zemplínskej Teplici dňa 17. 2. 2020 č. 211/II/2020 

1.4 Zmluvne  strany vyhlasuju , z e su  plne spo sobile  na pra vne u kony, z e ich zmluvna  voľnosť  
nie je nic í m obmedzena , z e zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za na padne nevy hodny ch 
podmienok, z e si obsah zmluvy do kladne prec í tali a z e tento im je jasny , zrozumiteľny   a 
vyjadruju ci ich slobodnu , va z nu a spoloc nu  vo ľu, a na znak su hlasu ju vlastnoruc ne 
podpisuju . 

1.5 Dodatok je vyhotoveny  v s tyroch rovnopisoch, z ktory ch tri obdrz í  objedna vateľ a jeden  
zhotoviteľ. 
 

 

      V Zemplínskej Teplici dňa 25. 3. 2020          V Lipanoch dňa 25. 3. 2020 
 
 
 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
             Mgr. Jozefína Uhaľová                                                    Jozef Vitovič 
             starostka obce                                                                  konateľ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


