
D o d a t o k     č .   1  

k  

Z M L U V A    O    D I E L O  č. 9/2013 

uzavretá podľa paragrafu 536 zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 (ďalej len „Dodatok č. 1“) 
 

 

I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

OBJEDNÁVATEĽ : 

 

Obchodné meno:                Dom tretieho veku   

Sídlo :                             Polereckého 2, 851 04  Bratislava            

Štatutárny zástupca :    Mgr. Daniela Palúchová, MPH, riaditeľka             

IČO :           30842344                               

DIČ :             2020914280                              

Bankové spojenie :               ČSOB a.s., Bratislava   

Číslo účtu :                          25838803/7500     

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

ZHOTOVITEĽ : 

 

Obchodné meno :                 K.O.C.O. spol. s r.o. 

Sídlo :                                   Bratislava, Rezedová 18, 821 01  

Štatutárny zástupca :             Peter Kostka, konateľ  

IČO :                                   358 32 401 

zápis :  OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka číslo: 26156/B 

IČ DPH :                               SK2020261694 

DIČ :                                     2020261694 

Bankové spojenie :              Tatra banka 

Číslo účtu :                           2620555743 / 1100 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

II. 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 

2.1. Dňa 27.11.2013 objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili zmluvu o dielo spôsobom a za 

podmienok v tejto zmluve o dielo bližšie uvedených (ďalej len „Zmluva“). 

 

III. 

PREDMET DODATKU 

 

3.1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava vzájomných práv a povinnosti vyplývajúcich zo 

Zmluvy. 

 

 



3.2. Zmluva sa mení v článku V. Fakturácia, platobné podmienky, v bode 5.5 tak, že 

 

„5.5 Úhrada konečnej faktúry celého diela (resp. na konci jednotlivej etapy) je 

podmienená riadnym vykonaním celého diela (resp. jednotlivej etapy) bez akýchkoľvek 

vád a nedorobkov a jeho protokolárnym odovzdaním a prevzatím zmluvnými stranami. Po 

splnení podmienok podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ oprávnený vystaviť konečnú 

faktúru, ktorú objednávateľ uhradí v lehote do tridsať (30) plynúcich odo dňa jej 

doručenia do sídla objednávateľa.“ 

 

3.3. Zmluva sa mení v článku VII. Termíny realizácie a odovzdania diela, v bode 7.2. tak, že 

tento znie: 

 

„7.2 Zhotoviteľ je povinný zrealizovať dielo v 2 etapách. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať 

dielo v I. etape (oprava obytných priestorov s rozmermi 60 m
2
 v počte 2 miestností) 

a protokolárne odovzdať dielo v tomto rozsahu objednávateľovi najneskôr do 31.12.2013 

a zrealizovať dielo v II. etape (oprava kancelárskych priestorov s rozmermi 29,6 m
2
 

v počte 5 miestností) a protokolárne odovzdať dielo v tomto rozsahu objednávateľovi 

najneskôr do 19.12.2014 (termín odovzdania diela).“  

 

IV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

4.1. Ostatné časti Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú zachované v pôvodnom 

znení.  

 

4.2.  Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých obdrží 

objednávateľ dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

 

4.3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť okamihom jeho podpísania oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s právnymi 

predpismi Slovenskej republiky na webovom sídle objednávateľa. Ak sa tento Dodatok č. 

1 na webovom sídle objednávateľa nezverejnil do troch (3) mesiacov odo dňa jeho 

uzavretia, platí, že k uzavretiu Dodatku č. 1 nedošlo.  
 

 

 

V Bratislave, dňa: 02.12.2013    V Bratislave, dňa : 02.12.2013 

 

 

 

 

.......................................................    .................................................. 
za objednávateľa:     za zhotoviteľa: 

Dom tretieho veku     K.O.C.O. spol. s r.o. 

Mgr. Daniela Palúchová, MPH, riaditeľka   Peter Kostka, konateľ 

 


