
                                                                                                                                                                                                                  

Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo 

podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,  
evidenčné číslo Objednávateľa: 0/2019/000277 
evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZoD 166/2019-CS 

(ďalej len „Dodatok č.1“)  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

 
 

uzatvorený medzi zmluvnými stranami: 
 
 
O b j e d n á v a t e ľ: 
 
Názov:         Mestská časť Košice – Košická Nová Ves 
Sídlo:   Mliečna 1, 040 14 Košice – Košická Nová Ves 
Štatutárny orgán:    Ing. Michal Krcho, starosta mestskej časti 
IČO:                     00690996 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:    
                                                               
     
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 
Z h o t o v i t e ľ : 
 
Obchodné meno:         COLAS Slovakia, a.s. 
Sídlo:   Priemyselná 6, 042 45 Košice 
Štatutárny orgán:  predstavenstvo spoločnosti v zložení  

  Cyril Claude Bernard Pinault - predseda predstavenstva 
  Ing. Milan Balážik, MBA - člen predstavenstva  
  Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva 

IČO:                  31 651 402 
IČ DPH:                          SK2020492111  
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 
IBAN:    
Zapísaný v:      Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa,   

      Vložka číslo: 240/V 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 

Sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č. 1: 
 
 
 

Článok I.  
Úvodné ustanovenia 

 
1. Dňa 27.09.2019 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. ZoD 166/2019 

– CS (ďalej len „Zmluva o dielo“) , predmetom ktorej je realizácia diela, resp. uskutočnenie stavebných 
prác: „Rekonštrukcia chodníka – ul. Trnková“ (ďalej lej „Dielo“).  

 
2. V súlade s článkom IX. Bod 2 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 ku Zmluve 

o dielo. 
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Článok II.  
Predmet Dodatku č. 1 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok II. bod 1 Zmluvy sa mení nasledovne: 

 
1. „Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v nasledovných termínoch: 

 
a) Termín začatia vykonávania Diela: do 7 pracovných dní od písomného staveniska 
b) Termín ukončenia Diela: 

1.a 2. časť (etapa) ukončenie prác 11.12.2019 
3.časť (etapa) ukončenie prác 31.5.2020“ 
 

2.        Zmluvné strany sa dohodli, že Článok IV. bod 1 sa mení nasledovne: 
 

- „Cenu za zhotovenie Diela Objednávateľ uhradí na základe faktúr, ktoré Zhotoviteľ vystaví a doručí 
Objednávateľovi po dokončení jednotlivých častí Diela“.  

    
 

Článok III.  
Záverečné ustanovenia 

 

 
1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma 

zmluvnými stranami a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. 
 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo zostávajú 
naďalej v platnosti a bez zmeny. V prípade, ak by znenie tohto Dodatku č. 1 bolo v rozpore s niektorým 
ustanovením Zmluvy o dielo, prednosť má znenie tohto Dodatku č. 1.   

 
3. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v počte troch rovnopisov, z ktorých Objednávateľ 

obdrží po jeho podpise dva a Zhotoviteľ jeden rovnopis.  
 
 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tohto Dodatku 
č. 1 k Zmluve o dielo. Jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním a tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 
uzatvorili slobodne a vážne, bez omylu, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok 
a výslovne prehlasujú, že sa zhoduje s ich prejavom vôle.   

 
 

MČ Košice - Košická Nová Ves dňa  ................             Košice dňa  ................ 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

                            

  

 
 ....................................................               .................................................... 
 
 
 
 
         .................................................... 

17.12.2019                                          17.12.2019 


