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DODATOK č.1 

k Zmluve o dielo č. OV11/2022 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 
medzi: 

 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:   Mesto Námestovo 
Sídlo:     Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo 
Zastúpený:    Milan Hubík, primátor 
IČO:   00314676   
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu:   4001016002/5600    
Číslo tel.:   043/5504 711 /fax 043/5504 712 
E-mail:   sekretariat@namestovo.sk 
 
 
Obchodné meno:    STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.      
Sídlo:      Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo  
V zastúpení:    Ing. Martin Habiňák 
Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 
Číslo účtu:  2885758853/0200 
IČO:     36373249   
Zástupca vo veciach technických:Ing. Martin Habiňák     
Telefón:       0917 475 522 
Zapísaný v  obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. 10480/L      
                                         

 
Čl. I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 
Zmluvné strany dňa 11.08.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo č. OV11/2022 predmetom ktorej bolo 
zhotovenie diela - stavby „Odstránenie havarijného stavu v budove súp.č.1096" v zmysle 
podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazu výmer a za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy bola víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 
05.08.2022 spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného 
obstarávania s použitým postupom verejného obstarávania podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. 
zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami s predmetom zákazky „Odstránenie havarijného stavu 
v budove súp.č.1096" (ďalej len „zmluva“). 
 

Čl. II. 
PREDMET DODATKU 

(1) Účastníci Zmluvy o dielo č. OV11/2022 uzatvorenej dňa 11.08.2022 sa dohodli na 
uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“), v súlade s čl.10 bod č.10.2 zmluvy, ktorým 
na základe odôvodnenej potreby sa pôvodné znenie zmluvy v ustanovení čl. 3 bodu č.3.1 
zmluvy: 
 
„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy zhotoví riadne do 25 dní od účinnosti 
zmluvy,“ 
 
mení tak, že nové znenie ustanovenia čl. 3 bodu 3.1  zmluvy je po zmene nasledovné: 
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„3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy zhotoví riadne do 70 dní od účinnosti 
zmluvy.“ 
 
(2) Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. OV11/2022 ostáva nezmenené.  
        
 

Čl. III. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

1. Tento dodatok  sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a 
ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.  
2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po 
dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s  ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka. 
3. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre 
každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.  
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je 
v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, 
v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú. 
6. Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej 
kontrole a audite v neskoršom znení. 
 
 
V Námestove dňa  06.09.2022   V Námestove dňa 06.09.2022 
 
 
Objednávateľ:                                         Zhotoviteľ : 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................                                    ............................................... 
 Mesto Námestovo STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. 
 Milan Hubík Ing. Martin Habiňák 
 primátor mesta konateľ spoločnosti 
 


