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Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1550/2021/OPR 
 

uzatvorený podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov ďalej 

len „geologický zákon“), vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR) 

č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon,  a  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „dodatok“)  

medzi 

Objednávateľ 

 

Prešovský samosprávny kraj 

sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

IČO: 37870475 

DIČ: 2021626332 

Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK73 8180 0000 0070  0036 9360 

 

Zhotoviteľ  

 

DPP Žilina, s.r.o. 

sídlo: Kominárska 2,4, 831 04, Bratislava 

štatutárny orgán:  Mgr. Daniela Sklenárová 

štatutárny orgán:  Ing. Peter Žiak      

Bankové spojenie: VUB, a.s. 

IBAN: SK50 0200 0000 0036 9213 5558 

IČO:50391348 

DIČ: 2120306001 

IČ DPH: SK2120306001 

 

/spolu aj ako „zmluvné strany“/ 

 

Zmluvné strany sa v súlade s čl. IV, bod 4.3, 4.4; čl. VII a čl. IX, bod 9.2 Zmluvy o dielo č. 

1550/2021/OPR dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 nasledovne: 

 

Čl. I 

Odôvodnenie uzavretia dodatku 

 

1.1. Predmetná zmena termínu dodania diela vyplynula z nasledujúcich skutočností: 

• Prekážky a problematické zabezpečenie podkladov, realizácie prác v externom 

prostredí a to najmä pri získavaní stanovísk od jednotlivých správcov 

a organizácií (vytýčenie podzemných sietí zo strany správcov sietí) potrebných 

k realizácii diela. 

Dodatok sa uzatvára s ohľadom na skutočnosť, že ide o podstatné dôvody na zmenu 

termínu dodania služby, ktoré nebolo možné v čase uzatvorenia pôvodnej Zmluvy 

predvídať. Zmenou podľa tohto dodatku sa nemení charakter pôvodnej zmluvy. 

 

Čl. II 

Predmet dodatku  

2.1 Čl. IV bod 4.1 sa mení a znie nasledovne: 
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Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch: 

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo v termíne do 31.01.2022. 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

3.1 Tento dodatok č. 1 je povinne zverejňovaným dodatkom ku zmluve, pričom platnosť 

nadobúda dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Prešovského 

samosprávneho kraja. 

Časový harmonogram vrtov Pozemky 

Celok OBEC Realizácia do Vlastník pozemku Parc.č. 

Kolonica 31.01.2022 Gr. kat. arcibiskupstvo 510 

Ladomirov SPF 1029 

3. Kalná Roztoka SR – lesy Ulič 771/1 

Ruská Volová Obec Ruská Volová 419 

Klenová SPF 5025 

 

3.2 Ostatné zmluvné podmienky zostávajú nezmenené. 

 

3.3 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich  vyhotoveniach. Objednávateľ obdrží tri 

vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

 

3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom dodatku č. 1, že bol napísaný na 

základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, vážne, nie v tiesni, ani za inak 

nevýhodných podmienok, pričom im nie sú v dobe podpisu tohto dodatku č. 1 známe 

okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť. Zmluvné strany na znak 

svojho súhlasu s obsahom tohto dodatku č. 1  tento dodatok č. 1 podpísali. 

 

3.5 Náklady za práce vykonané zo strany zhotoviteľa do účinnosti dodatku č.1 sa považujú 

za oprávnené. 

 

Objednávateľ:  

 

 V Prešove, dňa: 03.12.2021                   

 

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

 v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.                

 predseda   

 

                                                                          

             

  

         Zhotoviteľ: 

    V Prešove, dňa:  13.12.2021 

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

          v. r. Mgr. Daniela Sklenárová 

                    konateľ 

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

            v. r. Ing. Peter Žiak 

                   konateľ 

          

         

         

          

         

         

          

 

 

 

Tento dodatok nadobudol platnosť dňa: 13.12.2021 

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 21.12.2021 

Táto dodatok nadobudol účinnosť dňa: 22.12.2021 
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