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Dodatok č. 1/2020 
k 

Zmluve o dielo zo dňa 25.05.2020 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 
(ďalej aj ako „Dodatok č. 1“) 

 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Objednávateľ:  
Názov:             Mesto Dubnica nad Váhom 
Sídlo:               Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
v zastúpení:    Mgr. Peter Wolf - Primátor 
e-mail:    msu@dubnica.eu 
IČO:                         00317209 
DIČ:                         2021339276 
Registrovaný pre daň podľa § 7 a 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. 
Bankové spojenie:    VÚB, a.s.    
Číslo účtu v tvare IBAN:  SK47 0200 0000 0000 1972 3372 
(ďalej aj ako „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ: 
Názov:    GRAMES s. r. o. 
Sídlo:     Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 
IČO:         36 852 732 
DIČ:     2022493638 
V mene ktorej koná:  Jozef Aláč, konateľ 
Register:   Okresný súd Bratislava 1, Oddiel: Sro, 

Vložka číslo 107284/B 
Bankové spojenie:    Tatra banka, a.s., pobočka Bory Mall, Bratislava   
Číslo účtu v tvare IBAN:  SK061100000002943007362 
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“) 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
 

Čl. I 
PREAMBULA 

 
1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 25.05.2020 Zmluvu o dielo 

č.176/2020/OddVÚP (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bolo zhotovenie špeciálnej 
protišmykovej úpravy komunikácií – na vybraných úsekoch miestnych komunikácií v 
Dubnici nad Váhom za podmienok dohodnutých v predmetnej zmluve. 

 
2. Potreba zmeny vyplynula z titulu nepriaznivého počasia, ktoré znemožnilo zrealizovať 

práce v časovom termíne, stanovenom v Článku II Čas plnenia, odsek 2., písmeno a) 
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Zmluvy. Uvedené okolnosti verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej 
starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. 

 
3. Na základe Článku II Čas plnenia, odsek 4., písmeno a) je predmetom tohto dodatku 

dohoda zmluvných strán o zmene termínu realizácie diela.   
 

Čl. II 
     PREDMET  DODATKU 
 

1. Pôvodný text Článku II Čas plnenia, odsek 2., písm. a) sa nahrádza novým textom, 
ktorý znie: 

  
„a) vykonať Dielo v lehote najneskôr do 17.07.2020“ 

 

Čl. III 
    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Uzatvorenie tohto  Dodatku  č.  1/2020  nie  je  v rozpore  s ustanovením  § 18 zákona  
č.  343/2015  Z.z. o  verejnom obstarávaní. 

2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1/2020 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces 
verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 ( najmä princípu 
nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

3. Tento Dodatok č. 1/2020 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha 
rovnakému právnemu režimu ako Zmluva. 

4. Tento Dodatok č. 1/2020 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá 
Zmluvná strana dostane jeden (1) rovnopis. 

5. Tento Dodatok č.1/2020 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými 
stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v 
súlade s § 47a  ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

6. Ostatné ustanovenia  Zmluvy nedotknuté  týmto Dodatkom č.  1/2020 zostávajú  
nezmenené. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1/2020 pred jeho podpísaním prečítali, 
že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak  súhlasu  
bez akýchkoľvek výhrad  Dodatok č.1/2020  pri plnom  vedomí podpisujú. 

 
V Dubnici nad Váhom, dňa 13.07.2020 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
Mesto Dubnica nad Váhom   GRAMES, s. r. o.  
 
 
..............................................................            .............................................................. 
        Ing. Milan Blaško,               Jozef Aláč, konateľ firmy 
  Vedúci stavebného úradu,                     GRAMES, s.r.o. 
   odd. investičnej výstavby,                    
životného prostredia a dopravy 
       Na základe poverenia   


