
 

DODATOK č. 3 k ZMLUVE  O DIELO zo dňa 14.10.2019 

uzatvorený v zmysle  § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) 

Článok I.  

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ 

Názov organizácie:  Obec Hažlín 

Sídlo organizácie:  Hlavná 200, 086 14 Hažlín,  

Štatutárny orgán:  Ing. František Olah, starosta  

IČO:     00322016 

DIČ:    2020623055 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu/IBAN:  SK70 5600 0000 0036 2061 2001  

Zástupca splnomocnený:  

na rokovanie vo veciach:   

 a) zmluvných:  Ing. Anna Majerníková 

 b) a technických:  

Číslo telefónu:  +421 911 144 130 

Email:    obechazlin@gmail.com 

Web:     

(ďalej len “Objednávateľ ”) 

 

a 

 

1.2 Zhotoviteľ 

Názov:    PAMO – PJ s.r.o. 

Sídlo:    Priemyselná 3846, 085 01 Bardejov 

Štatutárny orgán:  konateľ – Jantek Pavol 

Zapísaná v:   Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove,  

Oddiel : Sro, vložka č.:27189/P 

IČO:    46946683 

DIČ:    2023676512 

IČ DPH:   SK2023676512 

Bankové spojenie:  ČSOB 

Číslo účtu:   SK32 7500 0000 0040 2537 6571 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných:   Jantek Pavol 

b) technických:   Jantek Pavol 

Číslo telefónu:  0905 910 143 

Email:    pamo.bardejov@gmail.com 

(ďalej len “Zhotoviteľ”) 

 

mailto:obechazlin@gmail.com
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Článok II.  

PREAMBULA 

1.1 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo (v texte ako „Zmluva“) dňa 14.10.2019.  

Predmetom Zmluvy je vykonanie Diela „Prístavba a rekonštrukcia priestorov 

Zariadenia pre seniorov v obci Hažlín – 2 etapa“,   špecifikovaného v Zmluve.  

1.2 Z dôvodu, že objednávateľ nemá zabezpečené finančné krytie predmetu zákazky, sa 

zmluvné Strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 v súlade s ustanovením Článku 

VI. ods.6.12..  

Článok III.  

PREDMET DODATKU 

3.1 Termín celkového ukončenia diela uvedený v Článku VI. Zmluvy sa mení na 

31.12.2023.  

3.2 Strany sa dohodli na prerušení stavebných prác na Diele od 14.10.2021 do času 

získania potrebného finančného krytia predmetu zákazky Objednávateľom.  

3.3 V  súlade s Článkom VI. a  XVII. Zmluvy budú práce prerušené až do času, kedy 

Objednávateľ vyzve Dodávateľa na pokračovanie v uskutočňovaní Diela alebo 

zmluvné strany uzatvoria nový dodatok o obnove vykonávania prác na diele alebo o 

ukončení Zmluvy. 

3.4 Zhotoviteľ v čase prerušenia stavebných prác na Diele pripraví kompletnú 

dokumentáciu doteraz vykonaných prác v rozsahu podľa ustanovení Článku X. 

Zmluvy (Odovzdanie a prevzatie diela). Na základe tejto dokumentácie  Dodávateľ 

vyhotoví preberací protokol resp. zápis o prevzatí doteraz vykonaných prác – 

nekompletné dielo a v tomto rozsahu odovzdá časť zhotoveného diela 

Objednávateľovi.  

3.5 Rozsah Diela špecifikovaný v Článku III. Zmluvy sa mení o prevedenie menej prác 

ktoré vyplývajú z „Rekapitulácie fakturácie - zostatky“  Zhotoviteľa, ktorá je 

Prílohou č.1, tohto Dodatku. Práce menej obsahujú práce, ktoré Zhotoviteľ nevykonal 

z dôvodov vyššie uvedených (nedostatočné finančné krytie) a prác, ktoré na základe 

dohody so Zhotoviteľom vykonal Objednávateľ vlastnou prácou a vlastnými 

kapacitami. 

3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Objednávateľ zabezpečí finančné 

prostriedky na pokračovanie realizácie Diela, bude realizácia prác vykonávaná na 

základe dodatok  k Zmluve s podrobnou  špecifikáciou rozsahu dohodnutých prác, na 

základe aktualizovaného rozpočtu  a termínov ďalšej realizácie.  

3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že sa na práce vykonané Objednávateľom sa nevzťahuje 

záruka podľa Článku XI. Zmluvy. 

3.8 Zmeny v tomto Dodatku boli uzatvorené v súlade s príslušnými ustanoveniami 

Zmluvy o Dielo zo dňa 14.10.2019 . 
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Článok IV.  

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

         bez DPH         20% DPH              s DPH  

Dohodnutá cena za dielo v Zmluve     619 005,01       123 801,00          742 806,01 

Dodatok č. 1                                            1 364,64              273,93              1 637,57     

Dodatok č. 2                                        129 397,16         25 879,43          155 276,59 

Cena za dielo po úprave dodat.            749 766,81      149 953,36          889 720,17 

Realizované práce – fakturované         454 552,82        90 910,56          545 463,38 

 

Celková cena diela s DPH slovom:  päťstoštyridsaťpäťtisícštyristošesťdesiattri eur 

a tridsaťosem centov 

      

Rozdiel medzi cenou za dielo po vykonaných úpravách (dodatkami) a cenou vykonaných prác 

na zhotovení diela je v sume:               bez DPH            20% DPH             s DPH 

                                                             295 213,99         59 042,80            354 256,79  

Podrobná cena zmeny diela uvedená v článku III. a  IV. Dodatku č. 3 je doložená rozpočtom - 

„Rekapitulacie fakturacie - zostatky“, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k Dodatku č. 3.  

Článok V.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

5.1 Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri dostane Objednávateľ a 

dva Zhotoviteľ.  

5.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 3 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 a na znak slobodného a vážneho súhlasu predmetný Dodatok č. 3 podpísali. 

5.2 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť na nasledujúci deň po dní zverejnenia. 

 

  Objednávateľ:                                                                  Zhotoviteľ: 

  V Hažlíne dňa 14.10.2021                 V Hažlíne dňa 14.10.2021  

 

 

 

 

   

       Ing. František Olah                        Pavol Jantek 

      starosta obce  konateľ 

 

 

Príloha č. 1 


