
DODATOK č. 1 
k Zmluve o dielo zo dňa 03.02.2023 

Riešenie havarijného stavu okenných konštrukcií na telocvični Hodejov
(ďalej „dodatok“)

uzavretejv zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.1 Objednávateľ: Obec Hodejov
Sídlo: Obecný úrad Hodejov, č. 141, 980 31 Hodejov

IČO: 00318752
DIČ: 2021230167
Zastúpený: Katarína Jakabová - starostka obce
Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach technických: Katarína Jakabová - starostka obce
Bankové spojenie: Príma banka a.s.
IBAN: SK 34 5600 0000 0060 4769 3008

(ďalej len „Zhotovíte!’“)

a

1.2 Zhotovíte!’
Obchodné meno: Superyde Group Prievidza s.r.o.
Sídlo: M. Falešníka 6, 971 01 Prievidza
Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných: Mgr. Marek Bubík
vo veciach technických: Mgr. Marek Bubík
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK07 0900 0000 0051 9578 6447
IČO: 54896339
DIČ: 2121820921
IČO DPH: neplatca DPH

(Objednávateľ a Zhotovíte!’ spolu ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná 
strana“)

Preambula

Dodatok sa uzatvára v zmysle podmienok uvedených v § 18 ods 1 písm. e) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov- nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na
hodnotu tejto zmeny.

Článok I.
Predmet dodatku

1. Podkladom pre uzavretie Zmluvy o dielo bol výsledok verejného obstarávania podľa 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet zákazky Riešenie
havarijného stavu okenných konštrukcií na telocvični Hodejov.

2. Zmluvné strany sa dohodli, uzatvoriť tento Dodatok č. 1 a doplniť ustanovenia Zmluvy
o dielo v rozsahu:

Článok č.6
Platobné podmienky

6.10 Objednávateľ poukázal na účet Základnej školy Alapiskola, Hodejov 130, 980 31
Hodejov, IBAN: SK92 0200 0000 0016 3425 8753 finančné prostriedky, ktoré sú účelovo
viazané výlučne na riešenie havarijného stavu okenných konštrukcií na telocvični Hodejov.
Faktúra zhotoviteľa bude vystavená na Základnú školu Alapiskola, Hodejov 130, 980 31
Hodejov a bude hradená z účtu SK92 0200 0000 0016 3425 8753.

6.11 Objednávateľ a zhotovíte!’ sa dohodli, že objednávateľ bude práce fakturovať na
subjekt: Základnú školu Alapiskola, Hodejov 130, 980 31 Hodejov, IČO: 37888587, Obec
Hodejov ako objednávateľ je zriaďovateľom Základnej školy Alapiskola.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatkom nezmenené ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami

a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode
informácií) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

4. Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie (1) si
ponechá Objednávateľ a jedno vyhotovenie (1) Zhotoviteľ.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, dodatok
uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, dodatok nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne
nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu
pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa  

zhotoviteľ
Superyde Group Prievidza s.r.o.
Mgr. Marek Bubík - konateľ

V obci Hodejov dňa..      


