
Č. zmluvy objednávateľa: DZ_002/2022 
Ev. číslo dodatku: DZ_003/2022 

 

DODATOK  Č. 1 K  

ZMLUVE O DIELO Č. 01012022 ZO DŇA 14.02.2022 

pre realizáciu stavby: 

„Zlepšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu a obecného úradu – Spišský Štvrtok“ 

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení 

 

uzatvorená medzi Zmluvnými stranami 

Objednávateľ:   

Názov: Obec Spišský Štvrtok 

Sídlo:  Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok 

Zastúpený: Ing. Ján Greš, starosta obce 

IČO:  00 329 631 

DIČ:  2020717897 

Neplatca DPH 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:  SK32 5600 0000 0034 1214 3001 

(ďalej len ako „Objednávateľ“) 

  

a 

Zhotoviteľ:    

Obchodné meno:  MIGI, spol. s r. o. 

Sídlo:  053 21 Matejovce nad Hornádom 96 

Zapísaný:  OR OS KEI, Odd.: Sro, Vl.č.: 10620/V 

IČO:  36187232 

DIČ:  2020033554 

IČ DPH:  SK2020033554 

IBAN:  SK83 0900 0000 0005 2037 7610     

 (ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 

PREAMBULA 

1. Dňa 13.12.2021 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného 

obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na obstaranie 

podlimitnej zákazky, druh zákazky: stavebné práce, na predmet zákazky: „Zlepšenie energetickej 

hospodárnosti kultúrneho domu a obecného úradu – Spišsky Štvrtok“, ktorej výzva bola uverejnená 

dňa 13.12.2021 vo Vestníku verejného obstarávania č. 285/2021 pod označením 58466-WYP (ďalej aj 

ako „Súťaž“). 

 

2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.02.2022 Zmluvu o dielo č. 01012022, predmetom ktorej je realizácia 

zákazky: „Zlepšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu a obecného úradu – Spišsky 

Štvrtok“. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo v nasledovnom 

znení:  

 

 

1. Predmet dodatku  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok 3.6 Trvanie a ukončenie zmluvy, ods. 3.6.1 sa mení nasledovne:  

„3.6.1Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

kumulatívnym splnením nasledovných podmienok: 

a) deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade s príslušnými Právnymi predpismi Slovenskej republiky; 

b) uzatvorením Zmluvy o NFP, ktorou bude verejnému obstarávateľovi poskytnutý nenávratný finančný 

príspevok na predmet zákazky Poskytovateľom NFP prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí 

o NFP, kód výzvy  OPKZP-PO4-SC431-2021-68.  

 

2.  Záverečné ustanovenia 



1.  Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v 

platnosti v pôvodnom znení. 

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

kumulatívnym splnením všetkých nasledujúcich podmienok: 

a) deň nasledujúci po dni zverejnenia dodatku v súlade s príslušnými Právnymi predpismi Slovenskej 

republiky; 

b) uzatvorením Zmluvy o NFP, ktorou bude verejnému obstarávateľovi poskytnutý nenávratný finančný 

príspevok na predmet zákazky Poskytovateľom NFP prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí 

o NFP, kód výzvy  OPKZP-PO4-SC431-2021-68. 

3.  Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č.1 uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala 

v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok č.1 si zmluvné strany riadne prečítali, 

porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s týmto Dodatkom č.1 ho podpisujú. 

 

 

Objednávateľ 

V Spišskom Štvrtku .............................. 

Dňa  

 

Zhotoviteľ 

V Spišskej Novej Vsi  

Dňa  

 

  

 

 

_______________________________ 

Za Obec Spišský Štvrtok 

Ing. Ján Greš, starosta obce    

 

 

 

_________________________________ 

Za a v mene MIGI, spol. s r.o.  

Henrich Hadušovský, konateľ spoločnosti 

 

  

 


