
Dodatok č. 1 k 
 

ZMLUVE  O DIELO  
uzatvorenej  dňa 16.10.2018 podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania  
 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
Objednávateľ:   
Obchodné meno:     Obec Červenica pri Sabinove 
Sídlo:       Červenica pri Sabinove , 082 56  
IČO:      00326925 
DIČ:      2020711418 
Štatutárny zástupca:     Ing. Pavol Spodník, starosta obce 
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:  Ing. Pavol Spodník, starosta obce  
Oprávnený jednať vo veciach technických:  Ing. Pavol Spodník, starosta obce 
Bankové spojenie:      VÚB, a. s., Sabinov 
IBAN:         SK08 0200 0000 0000 2182 2572 
SWIFT:    
Tel.:       +421   051 / 458 31 39 
Fax:       
E-mail:       starosta@cervenica.eu     
Webová stránka:      www.cervenica.eu 
(ďalej len „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ:       
Obchodné meno:    RENOBAU s.r.o.   
Sídlo:      Mikovíniho 12, 040 11 Košice Západ  
IČO:      51 888 785   
DIČ:      21 208 17 512   
IČ pre  DPH:      -   
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro vložka 
       číslo: 44458/V    
      
Štatutárny zástupca:    Mgr. Magdaléna Sekeráková   
      
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:   Mgr. Magdaléna Sekeráková  
Osoby oprávnené rokovať  vo veciach technických:   Ján Molčan 
Bankové spojenie:     SLSP a.s.   
IBAN:         SK63 0900 0000 0051 4829 6082 
SWIFT:      GIBASKBX  
Tel.:       0907 237 562  
Fax:        -  
E-mail:       renobausro@gmail.com 
Webová stránka:     -  
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 
 
 
  



Obec Červenica    (ďalej ako „ objednávateľ“) uzatvorilo dňa: 16.10.2018 ako výsledok 
verejného obstarávania vyhláseného zverejnením Výzvy na predkladanie ponúk  vo VVO č. 
158/2018 pod zn,. 11308 -WYP riadne a v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk, súťažnými 
podkladmi a predloženou ponukou úspešného uchádzača -  zhotoviteľa  Zmluvu o dielo na 
predmet zákazky „Materská škola Červenica pri Sabinove – práce na stavbe“ (ďalej  ako 
„Zmluva o dielo“). 
 
Pre zabezpečenie reálneho plnenia predmetu zákazky a záväzkov  vyplývajúcich z plnenia 
predmetu zákazky v záručnej lehote  s cieľom zaručiť  zabezpečenie zmluvných podmienok 
viažucich sa plneniu Zmluvy o dielo po jeho odovzdaní  a to v záručnej lehote  určenej 
v Zmluve o dielo  aj pre prípad nemožnosti plnenia  zo strany zhotoviteľa bez ohľadu na dôvod 
nemožnosti plnenia predmetu zákazky na strane zhotoviteľa (objektívne alebo subjektívne 
dôvody, resp. dôvody súvisiace s porušovaním zmluvných podmienok)  vznikla potreba  
uzatvorenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo doplnením zmluvnej podmienky, ktorá by 
deklarovala zodpovednosť   za plnenie Zmluvy o dielo inej osoby, prostredníctvom ktorej 
zhotoviteľ ako uchádzač preukazoval  odbornú a technickú spôsobilosť a ktorá sa zmluvne 
zaviazala v postupe zadávania predmetnej zákazky poskytovať odborné a technické kapacity 
pre plnenie Zmluvy o dielo, ak by bol uchádzač – teraz v postavení zhotoviteľa úspešný, čo  
nastalo uzatvorením Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom – zhotoviteľom (analógia 
uplatnenia inštitútu § 34 ods. 4 zákona č. 343/2015  Z. z.  o  verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní) . 
 
Na základe  vyššie uvedených   

 
uzatvárajú zmluvné strany (objednávateľ a zhotoviteľ)  

 
v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom tento  

 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 

 
ktorý svojim obsahom nemení charakter  Zmluvy o dielo a nedochádza tým k podstatnej 
zmene  pôvodnej Zmluvy o dielo. 
 
 
1.  Dopĺňa sa Článok XVIII Záruka na realizovaný predmet zmluvy o nasledovné 
body 13.5  a 13.6 v znení:  
 
 
13.5 V prípade zániku zhotoviteľa  -  spoločnosti RENOBAU s.r.o. Košice,  alebo  
v prípade  ak zhotoviteľa  nebude schopný  plnenia  záväzkov vyplývajúcich so záručnej lehoty 
na dielo v zmysle Zmluvy o dielo, preberá záruku  za dielo v zmysle a rozsahu uvedenom 
v Zmluve o dielo počas záručnej doby diela  za realizovaný predmet zmluvy spoločnosť EURO-
BAU s.r.o. Košice – ktorá bola v priebehu procesu verejného obstarávania v postavení inej 
osoby.  

 
13.6 Spoločnosť EURO-BAU s.r.o. Košice – ktorá bola v priebehu procesu verejného 
obstarávania v postavení inej osoby je oboznámená s daným záväzkom a v celom rozsahu 
v prípadoch uvedených v bode 13.5  preberie záväzok  plnenia vyplývajúcich so záručnej lehoty 
na dielo v zmysle Zmluvy o dielo t. j. preberie záruku  za dielo v zmysle a rozsahu uvedenom 
v Zmluve o dielo počas záručnej doby diela  za realizovaný predmet zmluvy. Uvedený záväzok 
potvrdí  čo potvrdzuje aj podpisom Dodatku č. 1.  
 

 
 



 
2.  Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1  
 

2.1 Ostatné  podmienky Zmluvy o Dielo, ktoré neupravuje, nemení a nedopĺňa  tento 
 Dodatok č. 1  ostávajú nezmenené a platia v celom rozsahu.  

2.2 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, ale ním výslovne 
neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, zákona 
o verejnom obstarávaní a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 
republiky  a ES. 

2.3 Dodatok č. 1 bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o Dielo.  

2.4 Dodatok je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 
(dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.  

 

2.5 Ak niektoré ustanovenie Dodatku č. 1 sú alebo sa stanú neplatným alebo neúčinným, nedotýka 
sa to ostatných ustanovení  Dodatku č. 1 alebo Zmluvy o dielo, ktoré zostávajú platné a účinné.  

 
2.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho 

obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 
určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku  a na znak 
slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali. podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv 
a dodatkov  podľa osobitného predpisu. Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby boli 
splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na nadobudnutie účinnosti dodatkov. 

 
2.7 Tento Dodatok č.1 je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s § 5a zákona č. 211/2000Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
slobode informácií l v znení neskorších predpisov. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom 
jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na 
webovom sídle povinnej osoby, t.j. obec Červenica pri Sabinove v zmysle ustanovenia § 47a 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií ) v znení neskorších predpisov. 
 
V Červenici pri Sabinove 16.10.2018 
 

 
 
 
 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ing. Pavol Spodník      Mgr. Magdaléna Sekeráková 
Starosta obce Červenica pri Sabinove    Konateľka RENOBAU s.r.o. 

 
 
 
 
 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  Ing. Dalibor Blizman 
  Konateľ EURO-BAU s.ro. 


