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Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 03.07.2018 
(ďalej len „Dodatok“) 

 
ktorý je uzavretý v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení ne-
skorších predpisov a v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov medzi nasledujúcimi zmluv-
nými stranami: 
 
 Zmluvné strany 

1. Objednávateľ : Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.  

  T. Vansovej 24 

  971 01 Prievidza 

Zastúpený :  JUDr. Ján Martiček - konateľ spoločnosti 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach  : 

a) zmluvných  JUDr. Ján Martiček 

b) technických Peter Wittemann - vedúci technického úseku 

   wittemann@smmpd.sk, č.t. 0911 244 015 

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN :  SK6956000000009018876001 

IČO  :                                   36 349 429 

IČ DPH  :                             SK202 209 2490 

Zápis : v Obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vl. 

 16228/R 

e-mail: sekretariat@smmpd.sk 

číslo telefónu: 046/5111911 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
 
2. Zhotoviteľ : LEMAS spol. s r.o. 

  Nedožerská cesta 171/20  

  Prievidza 971 01  

Zastúpený :  Ľubomír Srnka - konateľ spoločnosti  

Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, a.s., pobočka Prievidza  

IBAN :  SK73 5200 0000 0000 0168 6251 

IČO  :                                   31616810 

IČ DPH  :                             SK2020468461 

Zápis : v Obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vl. 

 2828/R   

   e-mail: lemas@lemas.sk  
          číslo telefónu: 046/5423673 
          (ďalej len „Zhotoviteľ“) 
          (spolu aj ako „zmluvné strany“) 
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I. Predmet Dodatku 
 

1.   Dňa 03.07.2018 uzavreli zmluvné strany Zmluvu o dielo na „Maľbu fasády objektu na ul. T. 
Vansovej 16, v Prievidzi“ (ďalej len „Zmluva“). Podľa bodu.2, čl. 4, Zmluvy bol dohodnutý ter-
mín dokončenia a odovzdania diela 30.09.2018.  

2.   Pre zhotovenie diela  bol Objednávateľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť zhotoviteľovi a to 
najmä tým,. že zhotoviteľovi vytvorí prístup k objektu takým spôsobom, aby bolo možné dielo 
vykonať riadne a včas. Objednávateľ nebol spôsobilý poskytnúť túto súčinnosť zhotoviteľovi do 
08.10.2018, z dôvodov, ktoré spočívali na strane tretej osoby - vlastníka susediacej nehnuteľnosti 
na parc.č. 2176 a 2177, k.ú. Prievidza, ktorá odmietla umožniť vstup  zhotoviteľovi, na parc.č. 
2177, za účelom zhotovenia diela a tiež odmietla odstrániť drevnaté porasty prerastajúce na steny 
objektu, ktorý je predmetom diela. Objednávateľ odstránil uvedené prekážky k poskytnutiu sú-
činnosti pre zhotovenia diela k 08.10.2018. 

3.   S ohľadom na omeškanie so zhotovením diela, vzniknuté z  dôvodov uvedených 
v predchádzajúcom bode, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách zmluvy:  

 
Mení sa : 
 
Článok 4  
bod 4.2   „Termín ukončenia a odovzdania diela: 20.11.2018“ 
 
 

II. Záverečné ustanovenia 
 
1. Zhotoviteľ sa uzavretím tohto dodatku vzdáva akýchkoľvek nárokov voči objednávateľovi, 
vzniknutých omeškaním objednávateľa s poskytnutím súčinnosti k riadnemu a včasnému zhotove-
niu diela, ktorého dôvody sú uvedené v Čl. I., bodu 2.  
2.Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení jeho neskorších zmien a do-
plnkov, dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku.  
3. Ostatné časti Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú naďalej v platnosti.  
4. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobod-
nom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpi-
sov. Zmluvné strany súhlasia, aby bol tento Dodatok zverejnený v jeho plnom rozsahu na webovej 
stránke objednávateľa.  
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani v tiesni, 
jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
6. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie nadobudne 
objednávateľ a jedno vyhotovenie nadobudne zhotoviteľ. 

 
V Prievidzi dňa 09.10.2018            V Prievidzi dňa 09.10.2018 
 

 

 

 

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

                JUDr. Ján Martiček       Ľubomír Srnka 
                  konateľ spoločnosti              konateľ spoločnosti  
                       SMMP, s. r. o.                LEMAS spol. s r.o. 


