DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO zo dňa 18.10.2021
uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

1.1

Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca
IČO:
DIČ:
IBAN:

1.2. Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
IČ DPH:
Zapísaný v:
Tel.:
e-mail:

Článok 1
Zmluvné strany
Obec Podhájska
Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska
Mgr. Roman Ivan – starosta obce
00 309 192
2021059425
SK33 0200 0000 0001 7572 7172
TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o.
Odborárska 23, 831 02 Bratislava
Ján Andreides, konateľ
ČSOB, a.s.
SK8675000000004024875467
36384810
SK2021501306
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Odd. Sro, vložka č. 72987/B
0948 080 858
technohall@technohall.eu

Článok 2
Predmet zmluvy
2.1. Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky:

ZATEPLENIE ZDRAVOTNÉHO STREDISKA PODHÁJSKA
Dodatok k zmluve o dielo sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .
Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu zmeny lehoty ukončenia prác, ku ktorému došlo na základe písomného
vyjadrenia zhotoviteľa zo dňa 1.3.2022, v ktorom uvádza, že stavebné práce nevie zrealizovať v stanovenom
termíne do 4 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska z dôvodu poveternostných podmienok počas
mesiacov december 2021 až február 2022, pričom stavenisko bolo prevzaté 3.11.2021.
K splneniu zmluvného termínu zároveň prekážajú aj značne dlhé dodacie lehoty stavebných materiálov
súvisiace s aktuálnou situáciou na celosvetovom trhu.
Na základe uvedeného sa ruší pôvodné znenie čl. 3., bod 3.1.2 zmluvy a nahrádza nasledovným znením:
Článok 3
Čas plnenia
3.1.2. ukončenie prác: do 6 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
V ostatnom platí znenie zmluvy o dielo zo dňa 18.10.2021.
Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
Tento dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
V Podhájskej, dňa 22.03.2022
....................................
Za objednávateľa:
Obec Podhájska
Mgr. Roman Ivan, starosta obce

V Ružomberku, dňa 03.03.2022
..............................................
za zhotoviteľa:
TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o.
Ján Andreides, konateľ

