
Dodatok č. 1   

k zmluve o dielo č. 6/2019/ZoD 

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
Čl. I 

Zmluvné strany 
 
1. Objednávateľ                                  : Obec Košeca                                                    
zastúpený            : Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce 
Sídlo        : Hlavná 36/100, 018 64 Košeca 
Bankové spojenie        : Slovenská sporiteľňa a.s.  
číslo účtu             : SK09 0200 0000 0030 0032 3372 
IČO         : 00 317 390  
DIČ        : 2020610922 
číslo telefónu       : +421 42 4468 183 
e-mail        : podatelna@koseca.sk 
  
  
2. Zhotoviteľ             : B&B, spol. s.r.o.       

zastúpený        : Miroslav Neckár, konateľ 

Sídlo        : Korňa 889, 023 21 Korňa    

Bankové spojenie       : Slovenská sporiteľňa a.s.  

číslo účtu        : SK45 0900 0000 0051 5388 0793  

IČO         : 36377902 

DIČ         : 2020134523 

IČ DPH       : SK2020134523 

číslo telefónu       : 0915 382 937 

E-mail        : bab@bab.sk 

 
 
      Účastníci Zmluvy o dielo č. 6/2019/ZoD, zo dňa 07.10.2019 (ďalej aj „Zmluva“), ktorej predmetom 
je vytvorenie diela a to dielo „Stavebné práce – hasičská zbrojnica Košeca“ sa dohodli na zmene 
obsahu Zmluvy nasledovne: 
 

Čl. II  
Predmet dodatku 

 
1.   Týmto dodatkom sa menia nasledujúce ustanovenia Zmluvy:  

 
1.1. V čl. IV Doba plnenia sa mení bod 4.1. nasledovne:  
 
 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať Dielo objednávateľovi najneskôr do 
 15.05.2020.  
 
1.2. V čl. VI. Platobné podmienky a fakturácia bod 6.1. znie nasledovne:  
 

 6.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude čiastočne vykonané práce fakturovať 
max. 1 x počas vykonávania diela. Fakturované budú skutočne vykonané a vzájomne písomne 
odsúhlasené práce za podmienok uvedených nižšie. Cenu za zhotovenie diela zaplatí 
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objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi v troch 
vyhotoveniach a ktorá musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. Na faktúre musí 
zhotoviteľ uvádzať aj názov zákazky. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané 
práce. Podkladom pre fakturáciu bude potvrdený súpis skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ 
zostaví súpis, v ktorom práce a dodávky ocení podľa položiek uvedených vo výkaze výmer. 
Súpis vykonaných prác a dodávok objednávateľ skontroluje a následne sa k nemu vyjadrí 
najneskôr do troch pracovných dní. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť potvrdenie 
uvedeného súpisu z dôvodu nedodržania akosti a štruktúry deklarovanej pri podpisu zmluvy, 
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

 
2.   Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené v platnosti. 

 
 

Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 6/2019/ZoD, zo dňa 07.10.2019.  
 
2.  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka  
v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na 
vedomie a súhlasia, že tento dodatok bude zverejnený na webovom sídle Obce Košeca.  

 
3.  Dodatok je vyhotovený v troch origináloch, pričom objednávateľ  obdrží dve vyhotovenia   

a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 
 
4.     Zmluvné strany vyhlasujú,  že dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni 

ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, dodatok  si riadne prečítali, jeho obsahu rozumejú 
a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.   

 
 
V Košeci dňa  28.10.2019 
 
 
 
Za objednávateľa:                                                                          Za zhotoviteľa:  
 
 
 
 
 
 
 
Mgr.  Radomír Brtáň              Miroslav Neckár 
     starosta obce                                                                        konateľ 
 
 
                                                                                                                     
 
 

 

 


