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Dodatok č. 1 
                                                K Zmluve o dielo RZ č. 34/2022 

uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Zb. 
Obchodného zákonníka 

 
 

I. Zmluvné strany 

1.1.  Objednávateľ:   Obec Chtelnica     
Sídlo:  Nám. 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica 
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Horváth, starosta obce Chtelnica 
IČO:  00 312 584 
DIČ:   2020530886 
Banková spojenie:  VUB, a.s. Trnava 
Č.účtu:    SK85 0200 0000 0000 0632 6212 

 
 
 
1.2. Zhotoviteľ:                       HYDROEKOL, s.r.o. 
       Sídlo:   Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín   
        Štatutárny zástupca:      Ing. Martin Babinský- konateľ, Ing. Marek Sagan- konateľ,  

 Adam Hok- konateľ 
        Oprávnený zastupovať  
        vo veciach zmluvných:        Ing. Marek Sagan- konateľ,  Adam Hok- konateľ 
        IČO: 45323542 
        DIČ:  2022942966 
        IČ DPH:  SK2022942966 
        Bankové spojenie:                VUB, a.s. 
        IBAN:   SK93 0200 0000 0039 1237 0956 
        Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.Sro, vl.č.52181/L 
 

II. Predmet dodatku 
  
 
2.1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 26.04.2022 nasledovným 
spôsobom: 
 
V Zmluve o dielo RZ č. 34/2022 sa ruší: 
 
Článok III. Predmet plnenia, bod. 3.2: 
 
Zmluvne nedohodnuté práce nevyhnutné pre realizáciu predmetu zmluvy je zhotoviteľ na       
požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky písomnej dohody zmluvných strán k tejto 
ZoD o rozsahu, kvalite, termíne a cene dodávky s výnimkou prípadov, keď zhotoviteľ nie je na takéto 
práce vybavený 
 
 
Článok V, bod 5.2, časť: 
 
Zmena ceny bude objednávateľom odsúhlasená za takýchto podmienok: 
- na základe záznamu v stavebnom denníku, že objednávateľ požadoval stavebné a montážne práce 
a dodávky, ktoré neboli obsiahnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa,   
- pri zmene výšky DPH.    
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Článok XV, bod 15.1: 
 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zápisnica z odovzdania staveniska a ponuka         
zhotoviteľa. 
 
 
V Zmluve o dielo RZ č. 34/2022 sa dopĺňa: 
 
 
Článok VIII. Podmienky vykonania diela, bod. 8.18: 
 
 
Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, zničenie, odcudzenie alebo 
stratu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia 
vo výške zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody 
spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Poistenie musí trvať počas 
celej doby realizácie projektu. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k 
momentu odovzdania a prevzatia staveniska.  
Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávateľovi doklady o poistení podľa 
tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je 
objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 10% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto 
zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. 
 
 
 

III. Záverečné ustanovenia 
 
 
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Tento dodatok 

nadobúda účinnosť až po schválení riadiacim orgánom a poskytovateľom nenávratného 

finančného príspevku a jeho zverejnení na webovej stránke objednávateľa.  

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve 

pre zhotoviteľa 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a na znak súhlasu s celým 

obsahom ho vlastnoručne podpísali. 

 

  

V Chtelnici, dňa   .............................                V Chtelnici, dňa ..................  

 
                   
 
 
                                                                         
                                                                                    
    ––––––––––––––––––––––––                                                         –––––––––––––––––––––           
               Objednávateľ                                                                                    Zhotoviteľ 
Ing. Ján Horváth – starosta obce                                                     Adam Hok- konateľ spoločnosti                
 
 
 
 

 
        
                                                                                                               –––––––––––––––––––––    

                                                                                                    Zhotoviteľ 
Ing. Marek Sagan- konateľ spoločnosti      


