
 Dodatok č.1 
k zmluve o dielo č. 1/2017 uzatvorenej v zmysle ustanovení  § 536 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník dňa 03.03.2017 (ďalej aj len 
“zmluva” alebo “zmluva o dielo”) a  dohoda o urovnaní uzavretá podľa § 585 
Občianskeho zákonníka medzi 

     Objednávateľom:  
Názov:     Obec Tvrdošovce 
Sídlo:      Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce 
Štatutárny zástupca:   Ing. Marián Tóth, starosta 
IČO:     00 309 338 
(ďalej iba  „objednávateľ“) a 

Zhotoviteľom :   
Obchodné meno:  Peter Slávik SPS  
Miesto podnikania:  Michalská bašta 21, 940 01 Nové Zámky 
IČO:    34 964 282 
(ďalej iba „zhotoviteľ“) 
(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako “zmluvné strany”) 

Článok I. Úvodné ustanovenia  
1.1  Dňa 03.03.2017 uzavreli zmluvné strany zmluvu o dielo č.1/2017, predmetom 
ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo s názvom „TVRDOŠOVCE - SKLÁDKA 
ODPADOV - I. ETAPA, SO-20 Uzatvorenie a rekultivácia“ v rozsahu a za podmienok 
uvedených v zmluve o dielo (ďalej aj “zmluva o dielo”).  

1.2  V zmysle čl. III ods.3.5  tejto zmluvy o dielo sa zhotoviteľ zaviazal zhotovené 
dielo odovzdať riadne a včas. Podľa čl. IV ods. 4.1 zmluvy o dielo mal zhotoviteľ 
ukončiť dielo a tento odovzdať objednávateľovi do 12 mesiacov odo dňa odovzdania 
staveniska. K odovzdaniu staveniska došlo 08.03.2017. Dielo mal teda ukončiť a 
odovzdať do 08.03.2018. Následne zo zápisu č.11 z kontrolého dňa stavby konaného 
dňa 13.07.2018 plynie, že sa zhotoviteľ zaviazal dielo dokončiť do 30.09.2018. 
Objednávateľ uvedené omeškanie s plnením diela zo strany zhotoviteľa posúdil ako 
podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom a v súlade so znením ods. 13.3 čl. XIII 
zmluvy o dielo zhotoviteľa písomne listom zo dňa 06.08.2018 č. 974/2018 vyzval, aby 
si splnil svoju zmluvnú povinnosť ukončiť realizáciu diela a dielo odovzdať 
objednávateľovi najneskôr do 30.09.2018, v opačnom prípade platí, že odstupuje od 
zmluvy. Pre tento prípad upozornil zhotoviteľa, že účinky takéhoto odstúpenia 
nastávajú márnym uplynutím poskytnutej náhradnej lehoty vymedzenej dátumom 
30.09.2018. Tento list bol doručený zhotoviteľovi 13.08.2018. K výzve objednávateľa 
sa zhotoviteľ vyjadril listom zo dňa 14.08.2018 a uviedol, že nebol daný dôvod na 
odstúpenie od zmluvy, lebo za omeškanie vykonania diela nie je zodpovedný 
zhotoviteľ, nakoľko omeškanie bolo spôsobené skutočnosťami, ktoré “neboli jasné a 
podchytené pri začatí realizácii diela” a ktoré bolo vyvolané potrebou vykonania 
naviac prác, resp. k riadnemu vykonaniu diela objednávateľ v zmysle zmluvy o dielo 
neposkytol súčinnosť a zabezpečiť zeminu vyhovujúcu PD v dostatočnom množstve.  
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1.3 Skutočnosti uvádzané v bode 1.2 sú medzi stranami sporné a zároveň je medzi 
stranami sporné aj to, či bol daný dôvod uvedený v bode 1.2 na odstúpenie od 
zmluvy o dielo zo strany objednávateľa. 

1.4 Strany sa dohodli na urovnaní sporu podľa článku II tohto dodatku č.1 a zaväzujú 
sa poskytnúť vzájomnú súčinnosť a plniť si svoje zmluvné povinnosti riadne a včas, 
aby bol naplnený účel zmluvy o dielo a teda aby došlo k dokončeniu diela najneskôr 
do 15.11.2019. 

Článok II. Dohoda o urovnaní a Dodatok č.1 k zmluve o dielo  
(ďalej len “dodatok č.1”) 

2.1 Strany sa týmto v zmysle § 585 Občianskeho zákonníka dohodli na nasledovnom 
urovnaní :  

2.2 Objednávateľ uznáva, že odstúpenie od zmluvy daný listom zo dňa 06.08.2018         
č. 974/2018 je neplatné a zmluva o dielo nie je zrušená a je naďalej účinná.  

2.3 Zhotoviteľ uznáva, že objednávateľ mu poskytol súčinnosť potrebnú na 
dokončenie diela riadne a včas. Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že cena za 
vykonanie diela dohodnutá v ods.1 čl. V zmluvy o dielo bola a je konečná, ktorá sa 
podľa skutočnej vôľe zmluvných strán pri uzavretí zmluvy o dielo nemohla a naďalej 
nemôže zvýšiť o cenu prípadných naviac prác, ktoré sa už vykonali a tiež naviac 
prác, ktoré budú ešte len vykonané. Zhotoviteľ teda uznáva, že mu nevznikol nárok 
na žiadnu cenu za naviac práce vykonané v minulosti na diele, ktorých potreba 
vyvstala počas vykonávania diela a uznáva, že mu nevznikne zvlášť nárok na žiadnu 
cenu za dielo titulom naviac prác, ktoré ním budú vykonané na diele (zhotoviteľ sa 
zaväzuje dokončiť dielo na svoje náklady, čo je plne zohľadnené v pôvodne 
dohodnutej cene za dielo). 

2.4 Zmluvné strany sa po vzájomných rokovaniach dohodli na tom, že zmluva o dielo 
č. 1/2017 zo dňa 03.03.2017 a sa mení a dopĺňa nasledovne:  

Zhotoviteľ berie na vedomie, že zákaz vykonávania akejkoľvek činnosti na skládke  
NNO v Tvrdošovciach bol ku dňu podpisu tohto dodatku príslušným orgánom 
zrušený (a zároveň potvrdzuje, že mu zrušenie predmetného zákazu bolo zo strany 
objednávateľa preukázané) a vyhlasuje, že mu nič nebráni pokračovať vo 
vykonávaní diela, objednávateľ poskytol všetku potrebnú súčinnosť a splnil všetky 
svoje povinnosti potrebné k dokončeniu diela, nie je potrebné, aby bolo na 
dokončenie diela zabezpečené akékoľvek plnenie zo strany objednávateľa. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti tohto 
Dodatku č.1 bezodkladne pokračovať v realizácii diela a zaväzuje sa dielo riadne 
dokončené odovzdať do 15.11.2019. Zhotoviteľ nebude v omeškaní s dokončením a 
odovzdaním diela len v prípade vyššej moci a na obdobie trvania vyššej moci, pričom 
sa za vyššiu moc považujú výhradne také nepriaznivé poveternostné podmienky, za 
ktorých nie je možné bezpečne vykonávať dielo a ktoré musí byť potvrdené zároveň      
i stavebným dozorom. V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju povinnosť ukončiť a 
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protokolárne odovzdať dielo objednávateľovi do 15.11.2019 resp. do termínu 
odovzdania diela v prípade jej posunutia v dôsledku prekážky - vyššej moci 
vyšpecifikovanej v predchádzajúcej vete a verifikovanej stavebným dozorom, bude 
sa to považovať za podstatné porušenie zmluvy, z dôvodu ktorého je objednávateľ 
oprávnený od zmluvy o dielo odstúpiť. V prípade takéhoto porušenia zmluvy je 
zhotoviteľ zároveň povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
=10.000,- eur (slovom desaťtisíc eur). Zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotýka 
nároku na náhradu škody, ktorej sa objednávateľ môže domáhať v plnej výške aj 
popri zmluvnej pokute. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie 
zmluvnej pokuty a náhrady škody. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 364 
Obchodného zákonníka na tom, že zmluvné strany môžu započítať splatné 
pohľadávky aj s nesplatnými pohľadávkami resp. nesplatné s nesplatnými 
pohľadávkami. Zhotovoteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 200,- eur (slovom dvesto eur) za akékoľvek porušenie zmluvy a za každý deň 
trvania takého porušenia, pokiaľ takéto porušenie nie je sankcionované osobitnou 
zmluvnou pokutou. 

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č.1/2017 zo 
dňa 03.03.2017 ostávajú týmto Dodatkom č.1 nedotknuté. 

Článok III. Záverečné ustanovenia 

3.1 Tento dodatok č.1 je vypracovaný v dvoch (2) exemplároch, z ktorých zhotoviteľ 
aj objednávateľ obdržia po jednom (1) vyhotovení. Tento dodatok č.1 nadobúda 
platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia, nakoľko ide o povinne 
zverejňovaný právny úkon podľa ustanovení § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 47a 
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. 

3.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná 
voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento dodatok č.1 neuzatvárajú ani v tiesni, ani 
za nápadne nevýhodných podmienok, ani pod nátlakom a že si obsah dodatku 
dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú, vážnu a 
spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.  

V Tvrdošovciach, dňa …………………..  

Objednávateľ:                 Zhotoviteľ: 

……………………………………………  …………………………………………… 
Obec Tvrdošovce     Peter Slávik SPS  
Ing. Marian Tóth, MBA, starosta obce 
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