
Dodatok č. 1 

 
k zmluve o dielo č. Z1/2021/060/15 zo dňa 24.08.2021 

(ďalej len „dodatok č. 1“) 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

1. Objednávateľ 

Názov:    Obec Jelka 

Sídlo:    Mierová 959/17, 925 23 Jelka 

IČO:    00 306 011 

DIČ:    2021006691 

Konajúca prostredníctvom: Ing. Gabriel Kiš, starosta 

Telefonický kontakt:   

E-mailová adresa:   

    (ďalej len „objednávateľ“) 

  

2. Zhotoviteľ 

Názov:    Doprastav, a. s. 

Sídlo:    Drieňová 27, 826 56 Bratislava 

IČO:    31 333 320 

DIČ:                                       2020372497 

IČ DPH:                                 SK7120000206 

Konajúca prostredníctvom: Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva a generálny riaditeľ 

Ing. Vladimír Kríž, riaditeľ závodu Bratislava,  

na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva  

reg. zn.756/01/2019 zo dňa 2.1.2019  

Registrácia:                            Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: 

Sa, vložka č. 581/B 

Bankové spojenie:                   

IBAN:  

Telefonický kontakt:    

E-mailová adresa:   

   

     (ďalej len „zhotoviteľ“) 

  

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

 

Čl. II 

Úvodné ustanovenie 

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 24.08.2021 zmluvu o dielo, ktorá nadobudla účinnosť dňa 

26.08.2021, (ďalej len „zmluva o dielo“), ktorou sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre 

objednávateľa s odbornou starostlivosťou, na vlastné náklady a nebezpečenstvo, 

v dohodnutom čase, v rozsahu, kvalite a za podmienok stanovených vo verejnom 

obstarávaní dielo: oprava a údržba miestnych komunikácií pokládkou obrusnej vrstvy 

komunikácie prostredníctvom asfaltového betónu, pokládka bude realizovaná na  

existujúcich plochách miestnych komunikácií v obci Jelka v lokalitách: A- časť ulice 

Vrbová (úsek ohraničený ulicami Mierová a Hlavná) a lokalite B – časť ulice 

Štermenská (úsek ohraničený ulicami Mierová a Hlavná), pred pokládkou obrusnej 

vrstvy budú komunikácie očistené a bude aplikovaný asfaltový spojovací nástrek, 



kanalizačné poklopy a kryty inžinierskych sietí budú výškovo upravené podľa potreby, 

dodanie a strojné položenie finišérom mového asfaltu AC 11 v hrúbke 5 cm so 

zhutnením vibračným valcom nad 3 tony s dodržaním odtokových podmienok 

komunikácie, a to v súlade s cenovou ponukou a rozpočtu stavby od zhotoviteľa, ktorá 

je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako príloha č. 1 (ďalej len „zmluva o dielo“).   

2. Zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy o dielo, ktorej zmena je špecifikovaná v čl. 

III tohto dodatku č. 1. 

 

Čl. III 

Predmet dodatku č. 1 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. 5 Čas a miesto realizácie diela, odsek 1 zmluvy o dielo 

sa mení nasledovne: „Lehota realizácie diela je stanovená odo dňa účinnosti tejto 

zmluvy do: 30.11.2021. 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení tohto dodatku č. 1. 

2. Tento dodatok č. 1 sa vyhotovuje v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých 

objednávateľ dostane jedno (1) vyhotovenie a zhotoviteľ dostane jedno (1) vyhotovenie. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a 

na znak súhlasu ho podpisujú. 

 

V Jelke, dňa: 07.10.2021     V Bratislave, dňa: 11.10.2021 

 

Objednávateľ: Obec Jelka    Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. 

 

 

 

 

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

Ing. Gabriel Kiš      Mgr. Roman Guniš 

starosta       člen predstavenstva a generálny riaditeľ 

 

 

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

        Ing. Vladimír Kríž 

riaditeľ závodu Bratislava 

na základe potvrdenia o rozsahu 

plnomocenstva reg. zn. 756/01/2019  

zo dňa 2.1.2019 

 


