
  

1.1 

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.1/D 30/2022 

Objednávateľ: 

Sídlo: 

Zriaďovateľ: 

Štatutárny zástupca: 
IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 
Bankové spojenie: 

IBAN: 
Osoby oprávnené jednať v: 

- zmluvných veciach: 

Telefonický kontakt: 

E-mail. adresa: 

- realizačných veciach: 

Telefonický kontakt: 

E-mail. adresa: 

uzatvorený v súlade s 8 18 ods. 1 písm. c) o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňajú niektoré 

zákony 

ČI. I. 
Zmluvné strany 

LIKAV A — centrum sociálnych služieb 

Likavka 9, 034 95 Likavka 

Žilinský samosprávny kraj 

Ing. Katarína Músenicová 

00647781 
2020591419 
nie je platcom DPH 

Štátna pokladnica 
SK 56 8180 0000 0070 0048 8685 

Simona Vávra 

0444305837 

simona.vavra(d)vuczilina.sk 

Ing. Peter Kerekeš 

0918 594 847 

peter.kerekes(9vuczilina.sk 

(ďalej len v texte zmluvy ako „objednávateľ“) 

l..Ž Zhotoviteľ: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 
Zastúpený: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

IBAN: 

Osoby oprávnené jednať v 

- zmluvných veciach: 

-realizačných veciach: 

Telefonický kontakt: 

E-mail: 

INVEST RK, s. r. o. 

Bystrická cesta 51,Ružomberok 034 01 

36850004 

2022480449 

SK2022480449 

Rastislav Horváth 

ČSOB, a.s. 
4017506591/7500 

SK31 7500 0000 0040 1750 6591 

Rastislav Horváth 

Rastislav Horváth 

0915 959 773 

rhstav 0) gmail.com 

(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“) 

(ďalej v texte zmluvy spolu ako „zmluvné strany“) 

   



  

ČI. II 

Účel dodatku 

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/D30/2022 zo dňa 

29.09.2022 z dôvodu výskytu nepredvídateľných prác naviac, ktorých vykonanie je potrebné 

na riadne ukončenie a odovzdanie diela a ktorých vykonanie značne predíži vykonanie diela. 

Predmetom tohto Dodatku č.1 sú objektívne dôvody, pre ktoré nie je možné zrealizovať dielo 

v lehote podľa čl. 11. bodu 2 (1. j. do 28 dní odo dňa odovzdania staveniska). 

Článok III. 

Predmet dodatku 

3.1 Zmluvné strany sa v zmysle dojednaných zmluvných ustanovení dohodli na zmene času 

realizácie diela a nastavujú nové lehoty plnenia, a to z dôvodu, že počas doteraj šej realizácie 

diela vyplynuli objektívne dôvody, pre ktoré nie je možné zrealizovať dielo v lehote podľa 

čl. III. bodu 2 (t. j. do 28 dní odo dňa odovzdania staveniska). 

3.2 ČI. III Miesto, termíny realizácie a podmienky riadneho vykonania v bode 2 sa mení 

nasledovne: 

„ Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (ČI. 11) v nasledovných termínoch: 

- Termín ukončenia vykonávania diela: do 35 dní odo dúa prevzatia 

počas prevádzky zariadenia s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia klientov 

a zamestnancov. Vykonanie diela je možné len po dohode s povereným zástupcom zariadenia. 

Práce $a budú vykonávať tak, aby sa čo najmenej obmedzila prevádzka zariadenia. Dielo bude 

takisto vykonávané tak, aby sa prijali príslušné opatrenia pre minimálne zamedzenie prašnosti 

v priestoroch zariadenia a izieb klientov a takisto prijať opatrenia proti poškodeniu majetku 

zariadenia. Zároveň po akejkoľvek činnosti a úkone okamžite priestor začistiť tak, aby sa 

zamedzilo znečisťovaniu ostatných priestorov zariadenia. Práce bude možné začať vykonávať 

až po prevzatí staveniska. Na prevzatie staveniska obj ednávateľ zhotoviteľa vyzve elektronicky 

na e-mailovú adresu zhotoviteľa rhstav() gmail.com vopred minimálne dva dni.“ 

Clánok IV. 

Záverečné ustanovenia 

4.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť odo dňa nasledujúceho po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv a na 

webovom sídle objednávateľa v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

4.2 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, 

zostávajú nezmenené v pôvodnom znení. 

4.3 Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. 

 



4.4 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom vyhotovení 
obdrží každá zmluvná strana. 

> 4.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášt 
nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. 
Rovnako tak prehlasujú, že 1m nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť 
neplatnosť, resp. neúčinnosť tohto dodatku. 

V Likavke dňa VLI 

Za Objednávati ! Za 

LIKAVA — centrum sociálnych služieb INVEST RK, s.r.o. 
, Ing. Katarína Húsenicová 
Štatutárny zástupca na základe menovania 

 


