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Dodatok č.1 

k ZMLUVE O DIELO 
na zákazku „OU Tomášovce – zárubne a dvere“ 

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ:  Obec Tomášovce 

 Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce 

 V zast.: Ing. Ján Mičuda, starosta obce 

 IČO: 00316474 

 DIČ: 2021251023 

 Č. účtu: SK89 5600 0000 0060 4959 7001 

 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

 /ďalej len "objednávateľ"/  

  

Zhotoviteľ:  VYDON, s.r.o. 

 so sídlom Zvolenská 112/96, 985 59 Vidiná 

 V zast.: Vladimír Ohrádka, konateľ 

 IČO: 44 551 924 

 DIČ: 2022735209 

 IČ DPH.: nie je platca DPH 

 Č. účtu: 20302612/6500 

 Bankové spojenie: SK02 6500 0000 0000 2030 2612 

 /ďalej len "zhotoviteľ"/  

Čl. I 

Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany sa v zmysle článku VIII. Záverečné ustanovenia, bod 2 Zmluvy o dielo, 

uzatvorenej dňa 27.03.2020 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:  

V článku III. Termín plnenia diela, sa za bod 1. Zmluvy zmení nasledovne: 

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) platí od 12. marca 2020 

na území Slovenskej republiky mimoriadna situácia. Vzhľadom na uvedenú situáciu 

Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 

31.08.2020. Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody 

zmluvných strán alebo z dôvodu vopred nepredvídaných okolností, kedy sa termín 

predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo pokračovať v 

stavebných prácach. 
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Čl. II 

OSTATNÉ DOJEDNANIA 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah 

nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.  

Čl. IV 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť 

dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia podľa osobitného právneho predpisu.  

2. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých z ktorých 

každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie.  

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a 

právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne 

slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto 

Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 

 

Objednávateľ:  Zhotoviteľ: 

V Tomášovciach, dňa 06.04.2020   Vo Vidinej, dňa 06.04.2020 

 

Ing. Ján Mičuda v.r.               Vladimír Ohrádka v.r. 

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

Ing. Ján Mičuda, starosta                   Vladimír Ohrádka 

Obec Tomášovce                konateľ 

 


