
DODATOK č. 1  
k Zmluve o dielo zo dňa 03.12.2020 uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov  

 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1. Objednávateľ 

Obchodné meno            Obec Klokočov                                 

Sídlo:                                 Klokočov č. 54  

Zastúpený:                       Ing. Monika Hudáčková,   starostka obce  

IČO:                                   00 325 309  

DIČ:                                   2020738907  

Bankové spojenie:          Prima banka, a.s., pobočka Michalovce  

IBAN:                                 SK86 5600 0000 0042 0976 1001  

Telefón, e-mail:               +421 918 414 737, obec@klokocovmi.sk  

Osoba oprávnená konať vo veciach technických (stavebný dozor) : Ing. Jaroslav Štefánik  
 
 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

1.2. Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:                         CEDIS, s.r.o.                                                                    

Sídlo:                                              Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava   

Zastúpený:                                     Ing. Jozef Miček – prokurista spol.   

IČO:                                                 50 607 383   

DIČ:                                                 2120407675   

IČ DPH:                                           SK2120408675   

Bankové spojenie:                        Tatra banka, a.s.,   

IBAN:                                               SK43 1100 0000 0029 4704 4224   

Reg. č. z Obchodného registra:  122240/B   

Telefón, e-mail:                             +421 909 919 719    

 Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Lászlo Ferencz   

 (ďalej len "zhotoviteľ") 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 03.12.2020 (ďalej len  
„Zmluva“) za vykonania týchto zmien: 

 

Článok II. 

1. v Článku IV. Bod 4.4. až 4.6. sa vypúšťa v plnom rozsahu. 

2. v Článku VII.: 

a) Bod 7.1. sa vypúšťa „od účinnosti tejto zmluvy“ a dopĺňa sa: „od nadobudnutí účinnosti zmlúv 
o poskytnutí  úverových prostriedkov zo ŠFRB a dotácie z MDV SR“. 



b) Bod 7.30. odsek 3 sa vypúšťa  v plnom znení a nahrádza sa: „Zmeny a odchýlky proti schválenej 
projektovej dokumentácii (ak sa vyskytnú) podliehajú schváleniu príslušným okresným úradom. Tieto 
odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v stavebnom denníku a v projektovej dokumentácii.“ 

 

3. v Článku IX.: 

a) Bod 9.3. sa vypúšťa v plnom znení a nahrádza sa: „ Zhotoviteľ môže vystaviť maximálne 5 faktúr 

počas realizácie diela ku každej zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov. Zhotoviteľ môže zahrnúť 

do fakturovanej sumy len úplne dokončené ucelené položky rozpočtu – výkazu výmer podľa Prílohy       

č. 1 tejto zmluvy. 

b) Bod 9.5. sa vypúšťa v plnom znení a nahrádza sa:  „Zhotoviteľovi sa zadržia dotačné prostriedky 
Okresný úradom Košice  vo výške 10 %  z obstarávacích nákladov stavby a to vo výške 5 % v prospech 
objednávateľa a 5 % v prospech Ministerstva dopravy a výstavby SR, ako kolaudačná rata. Finančné 
prostriedky budú uvoľnené v prospech objednávateľa po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia a odstránenia všetkých vád a nedorobkov diela, ktoré budú zistené pri jeho odovzdaní 
a kolaudácií. Zadržané prostriedky v prospech MDV SR budú uvoľnené po vykonaní finančnej kontroly 
prostredníctvom Okresného úradu Košice. 

 

4. v Článku XV. Bod 15.8  sa vypúšťa v plnom znení.  

5. Príloha číslo 1 Zmluvy o dielo v rozpočte  SO 01 sa dopĺňajú tieto položky:  

- kuchynská linka – 18 kusov, -sporák – 18 kusov, digestor – 18 kusov. Dodávateľ tieto opomenuté 

položky projektantom stavby v rozpočte dodá a zmontuje na vlastné náklady.  

 

Článok III. 

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti. 

 

Článok IV. 

Tento Dodatok č.1 nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň 

jeho zverejnenia. 

 

 

 

V Klokočove, dňa 10.03.2021               V Bratislave, dňa 17.03.2021 

 

 

 

 

 

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

Za objednávateľa: Ing. Monika Hudáčková                           Za zhotoviteľa: Ing. Jozef Miček 


