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 DODATOK č. 1 

k Zmluve o dielo č. 

3/2020/D 

 

Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre dodatočné stavebné povolenie 

so zapracovanými pripomienkami odborného stanoviska Ústavu súdneho inžinierstva č. 

83/2018, Znaleckého posudku č. 30/2019 z Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline a Znaleckého 

posudku č. 37/2020 z Ústavu súdneho znalectva v Bratislave, vrátane inžinierskej činnosti 

pre zabezpečenie dodatočného povolenia stavby plynovej kotolne, kolaudačného rozhodnutia 

stavby a občasný autorský dozor počas realizácie diela. (ďalej len „Zmluva o dielo“) 

 

 uzatvorenej podľa čl. XII, ods. 2 Zmluvy o dielo 

  

                                                          (ďalej len „DODATOK č. 1“) 
 
Objednávateľ:            

Názov: 

 

Sídlo:                                    

Zastúpený:                    

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

Číslo telefónu: 

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice 

slovenskej 16, Prievidza 

Matice slovenskej 16, 971 01  Prievidza 

PaedDr. Eleonóra Porubcová 

00 160 750 

2021 351 860 

 

Štátna pokladnica Bratislava 

SK87 8180 0000 0070 0050 5393 

+421 46 5423367 

 /ďalej len "Objednávateľ"/  

 

 a 

Zhotoviteľ:   

 

Názov :  

Sídlo: 

 

KOVO TOP, s.r.o. 

Nádražná 1083/38, Nitrianske Pravno 

Zastúpený: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Kontaktná osoba: 

Telefón: 

e-mail: 

Ing. arch. Richard Krajči 

36 335 762 

2021 827 226 

SK2021 827 226 

Ing. arch. Richard Krajči 

+421 905 217 179 

kovotop@kovotop.sk, richardkrajci1@gmail.com 

  

 

 

 

/ďalej len "Zhotoviteľ"/ 

 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné 

strany“) 

mailto:kovotop@kovotop.sk
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Čl. 1 

Predmet Dodatku č. 1 

 

1. Predmetom tohto Dodatku je úprava lehoty plnenia záväzkov uvedenej v čl. IV. ods. 1. 

Zmluvy o dielo a navýšenie sankcie v zmysle čl. IX. ods. 1 Zmluvy o dielo  

 

2. Úprava lehoty plnenia záväzkov vznikla z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie 

v súvislosti s ochorením COVID-19 a s nárastom počtu ochorení, ktoré podľa skúseností 

z tzv. prvej vlny pandémie má za následok predĺženie lehôt vo veci tak vydania rozhodnutí 

v stavebnom konaní, ako aj pri stavebných prácach a realizácie diel. Z uvedeného dôvodu 

sa zmluvné strany dohodli, že lehota plnenia pri odovzdaní právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia bude viazaná na termín odovzdania samotnej stavby. Nakoľko uvedenou 

dohodou dochádza k objektivizovaniu lehoty plnenia, zmluvné strany sa dohodli pre prípad 

porušenia povinnosti odovzdať dielo riadne a včas na navýšení dohodnutej sankcie za 

omeškanie Zhotoviteľa.   

 

3. Vzhľadom na vyššie uvedené východiská sa zmluvné strany dohodli, že týmto Dodatkom 

č. 1 sa mení  čl. IV. ods. 1. Zmluvy o dielo, ktorý bude znieť nasledovne: 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Predmet zmluvy, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho 

ponukou najneskôr: 

 do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy projektovú dokumentáciu,  

 do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy právoplatné dodatočné stavebné povolenie a  

 do 2 mesiacov od protokolárneho prevzatia stavby právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

pričom v uvedených lehotách je povinný protokolárne odovzdať celý uskutočnený 

Predmet zmluvy  po jednotlivých častiach, odstrániť všetky prípadné chyby Predmetu 

zmluvy alebo nedorobky zistené pri odovzdávacom konaní a odovzdať aj všetky 

potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Predmetu zmluvy.  

 

 

4. Týmto Dodatkom č. 1 sa mení  čl. IX. ods. 1. Zmluvy o dielo, ktorý bude znieť nasledovne: 
 

V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá čo i len časť Predmetu zmluvy v termíne dohodnutom 

v tejto Zmluve, Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne 

z celkovej Ceny Predmetu zmluvy.  

  

5. Ostatné zmluvné podmienky zostávajú nezmenené, s čím zmluvné strany bez výhrad 

súhlasia. 

 

Čl. 2 

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1 

 

1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, pričom Objednávatteľ obdrží 2 vyhotovenia 

a Zhotoviteľ 1 vyhotovenie. 

2. Dodatok č. 1  nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť nasledujúci deň po jej 

zverejnení na webovom sídle Objednávateľa. 
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3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, 

že bol uzavretý po vzájomnom prerokovaní podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, 

definitívne, vážne a zrozumiteľne, bez nátlaku,  nie  v tiesni  alebo  za  očividne  

nevýhodných podmienok.  Zmluvné  strany  týmto  potvrdzujú pravosť tohto Dodatku č. 1 

svojimi podpismi. 

 

 

       V Prievidzi dňa 24.9.2020         V Prievidzi, dňa 28.9.2020 

 

 

 

  

                  Objednávateľ                                                                Zhotoviteľ 

 


