
DODATOK č. 1 k Z M L U V E   O   D I E L O  
 

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov: 

 
čl. I.  

Zmluvné strany 
 
1. Zhotoviteľ:  PEMAL, s.r.o.     
Sídlo:    Horná Súča 1075, 913 33 Horná Súča  
V zastúpení:   Pavel Kramár, konateľ      
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Trenčín,   
Číslo účtu:   1168811004/1111    
IČO:    46 607 871   
IČ DPH:   SK2023484496  
Označenie registra:  OR OS Trenčín  
Číslo zápisu:    oddiel: Sro, vložka č. 26093/R    
Tel.:    032/6493584 
Mobil:    0908712169    
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 
2. Objednávateľ: Obec Kočovce  
Sídlo:     Kočovce č. 280, PSČ 916 31 
V zastúpení:                      Ing. Monika KOPÚNOVÁ – starostka obce 
Bankové spojenie:   Prima Banka Slovensko a.s., 
IBAN:              SK74 5600 0000 0058 0662 1001   
IČO :     0311685 
DIČ:     2021079665               
Tel.:    032/746 1222    
E-mail:   starosta@kocovce.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
Týmto dodatkom sa menia a dopĺňajú nasledovné články pôvodnej ZoD: 
 
 
 

čl. lll. 
Termín plnenia 

 
1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto 

zmluvy v nasledovných termínoch: 

 Etapa Termín 

1.1. začatie prác: 1.1.1. do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, 
1.2. ukončenie prác: 1.2.1. do 20.09.2019 

          

 
2.  Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred 

dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom 
ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými 
normami a projektom. 

 
3.  V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, 

ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti 



informovať stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať 
objednávateľovi aj list. Následne objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej 
situácie so zhotoviteľom. 

 
4.  V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie 

diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. 

Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím 

dohodnutého spolupôsobenia. Lehotu realizácie je možné posunúť o najkratšiu nutnú 

dobu z dôvodu nepriaznivých  poveternostných podmienok, pri  ktorých  by 

realizované práce nespĺňali podmienky STN EN.  

 
5.  Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. 
 
 
 

čl. XII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.    Ostatné články pôvodnej ZoD neupravené týmto dodatkom ostávajú nezmenené. 
 
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami. 
 
 
3.  Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 1 

vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.  
 
 
 
 V Hornej Súči, dňa 28.08.2019 V Kočovciach , dňa 28.08.2019 
 
 
 
 
 Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 
 
 
 
 
 
........................................................ ....................................................... 
             Pavel Kramár                                                                Ing. Monika Kopúnová 
              Konateľ                                                                          starostka obce 
 
 
 
 
 
 


