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DODATOK č. 1 k  

ZMLUVE O DIELO 

č. LB-1/2021 
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“)  a zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“),  

(ďalej len „Dodatok č. 1“)  

 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami 

 

Zmluvné strany 

Objednávateľ:  

Obchodné meno: Obec Ľubietová 

Sídlo: Nám. V. Dunajského 1/1 

976 55 Ľubietová 

V zastúpení: Ing. Pavel Zajac - starosta 

e-mail: starosta@lubietova.sk 

IČO: 00 313 564 

IČ DPH ( DIČ): 2021121289 

Číslo účtu  IBAN: SK65 5600 0000 0012 2655 8001 

Oprávnený rokovať vo veciach: 

 - technických 

 

Ing. Pavel Zajac - starosta 

(ďalej len „objednávateľ“ )  

  

Zhotoviteľ:  

Obchodné meno: DE-AQUA,s.r.o. 

Štatutárny zástupca: Radimír Skorka 

Sídlo: Hrdinov SNP 5713, Martin 036 01 

Zápis: Okr.súd Žilina odd Sro vl.19453/L 

IČO: 36829587 

IČ DPH ( DIČ): SK 2022441487 

Číslo účtu IBAN: SK89 0900 0000 0050 6713 9691  GIBASKBX 

Oprávnený rokovať vo veciach: 

 - technických 

Radimír Skorka 

Kontaktné údaje: 

- telefón 

- email 

 

0908 906 200 

info@de-aqua.sk 

(ďalej len  „zhotoviteľ“)  

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len  „zmluvné strany“) 

 

 

                  Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. LB-1/2021 uzavretej 

medzi zmluvnými stranami dňa 29.12 2021  v nasledovnom znení: 

 

Článok I 

Preambula 

 

         Predmetom Dodatku č. 1 je zmena Zmluvy o dielo č. LB-1/2021 uzavretej medzi zmluvnými stranami, 

predmetom ktorej sú stavebné práce s názvom LB-1-Zníženie energetickej náročnosti budovy Centrum 

voľného času Ľubietová, zo dňa 29.12.2021 (ďalej len „Zmluva“) spočívajúca v zmene podmienok 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy v súlade s podmienkami Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO4-SC431-2021-68. 
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Článok II 

Predmet Dodatku č. 1 

 

Článok 12, bod 12.1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

 

„12.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne 

v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka dňom splnenia odkladacej podmienky. 

Podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky, ktorou je nadobudnutie 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, čo bude overené po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

v rámci administratívnej finančnej kontroly VO. Objednávateľ sa zaväzuje písomne bez zbytočného odkladu 

oznámiť zhotoviteľovi skutočnosť nadobudnutia účinnosti Zmluvy podľa predchádzajúcej vety.“ 

 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

1.1 Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

1.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom č 1 nedotknuté a platia v pôvodnom znení. 

1.3 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa  v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

1.4 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 (štyroch) originálnych exemplároch, z ktorých sú tri určené pre 

objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa. 

1.5 Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že obsah tohto dodatku č. 1  je zrozumiteľným a určitým prejavom 

ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by 

mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

             V .......................... dňa:                                                                      V ......................... dňa:   

 

 Za zhotoviteľa:                Za objednávateľa: 

 

 

 

 

     Radimír Skorka   - konateľ                      Ing. Pavel Zajac – starosta 
 meno a priezvisko štatutárneho orgánu                                   meno a priezvisko štatutárneho orgánu                  

                                       zhotoviteľa                                                                       objednávateľa    
  

 

 

 

 

 


