
Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo z 31.08.2020 

 

1 
 

(ďalej len „Dodatok“) 
medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ: 
Názov: obec Zemplínska Teplica 
IČO: 00 332 194 
DIČ: 2020741294 
Sídlo: Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica 
Štatutárny orgán: Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 
Číslo účtu: 
IBAN: 
Telefónny kontakt: 056 6796222 
E-mailový kontakt: ocuzteplica@slovanet.sk 
obec nie je platcom DPH 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: Helena Terpáková - HELAPRO 
IČO: 35 480 572 
DIČ: 1043287091 
IČ DPH: SK1043287091 
Sídlo: L. Sáru 2361/3, 075 01 Trebišov  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  
Číslo účtu: 
IBAN: 
Zapísaný v živnostenskom registri: OU-TV-OZP-2020/006707-2, ČŽR 811-7527 
Telefónny kontakt: 0911 158 350 
obec nie je platcom DPH 
(ďalej len „zhotoviteľ“), 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj „zmluvné strany“). 
 

Podpísané zmluvné strany prehlasujú,  
že sú oprávnené na uzavretie tohto Dodatku,  

ich prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a v zhode 
vôle s prejavom tento Dodatok uzatvárajú v nasledovnom znení: 

 
Článok 1. 

Predmet Dodatku 
1. Zmluvné strany sa dohodli na zmenách a doplneniach Zmluvy o dielo zo dňa 31.08.2020 
(ďalej len „Zmluva“) v rozsahu, ktorý je obsiahnutý v Článku 2. tohto Dodatku. 

 
Článok 2. 

Rozsah zmien a doplnení Zmluvy 
1. Ustanovenie Článku V. „Termín plnenia“ sa dopĺňa o odsek 3. v nasledovnom znení: 

 
„Zmluvné strany nie sú v omeškaní s plnením podľa tejto Zmluvy, ak je plnené po lehote 
dojednanej na plnenie v dôsledku prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany 
a bráni jej v splnení povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana 
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túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku 
záväzku túto prekážku predvídala.“  
 
2. Ustanovenie Článku V. „Termín plnenia“ sa dopĺňa o odsek 4. v nasledovnom znení: 
 
„Prekážkami podľa článku V. odsek 3. Zmluvy sa rozumejú: 

a) poveternostné podmienky zakladajúce nemožnosť plnenia, t. j. také, ktoré 
neumožňujú vykonať plnenie bez vzniku škody povinnej alebo oprávnenej strane, 

b) epidemiologické opatrenia ústredných orgánov štátnej správy prijaté na účely 
odvrátenia nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19“ 
 

3. Ustanovenie Článku V. „Termín plnenia“ sa dopĺňa o odsek 5. v nasledovnom znení: 
 
„Prekážkou podľa článku V. odsek 3. Zmluvy sa nerozumie prekážka, ktorá vznikla 
v súvislosti s hospodárskymi pomermi povinnej strany.“ 
 
4. Ustanovenie Článku V. „Termín plnenia“ sa dopĺňa o odsek 6. v nasledovnom znení: 
 
„Zmluvné strany sú povinné oznámiť si existenciu prekážky podľa článku V. odsek 3 Zmluvy 
bezodkladne, najneskôr do 3 dní od jej vzniku.“ 
 
5. Ustanovenie Článku V. „Termín plnenia“ sa dopĺňa o odsek 7. v nasledovnom znení: 
 
„Účinky spojené s prekážkami podľa článku V. odsek 3 Zmluvy sú obmedzené len na dobu, 
pokiaľ trvá prekážka.“ 
 
6. Ustanovenie Článku VIII. „Zmluvná pokuta“ sa dopĺňa o odsek 4. v nasledovnom znení: 
 
„Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty oprávnenej strane nevzniká v prípade, ak je plnené po 
lehote dojednanej na plnenie v dôsledku prekážky podľa článku V. odsek 3. Zmluvy.“ 
 

Článok 3. 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 
originálu.  Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. Dodatok tvorí 
neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. 
2. Zmluvné strany po prečítaní tohto Dodatku vyhlasujú, že vyjadruje ich skutočnú, vážnu 
a slobodnú vôľu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
 
Podpis objednávateľa:                                         Podpis zhotoviteľa: 
 
V ......................................... dňa .....................   V ......................................... dňa ..................... 
 
 
.........................................................................   ......................................................................... 
obec Zemplínska Teplica                                    Helena Terpáková – HELAPRO 
štatutárny orgán Mgr. Jozefína Uhaľová 


