
Dodatok č. 5  
k  Zmluve o dielo zo dňa 11.02.2019 

uzavretej podľa ustanovenia § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov, v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 

1. Zmluvné strany 
Obec Dedinky 
Sídlo :   Dedinky č. 79, 049 73 Dedinky  
IČO  :  00 328 171  
DIČ  :  2020961228 
IČ DPH  :  SK2020961228  
Zastúpená :   Milan Červenka, starosta obce  
Bankové spojenie :  Prima banka a.s. 
IBAN :    SK06 5600 0000 0075 2452 2004 
Osoby oprávnené na rokovania  
- vo veciach zmluvných :   Milan Červenka, starosta obce 
- vo veciach technických:  Milan Červenka, starosta obce 
 
ďalej len objednávateľ  na strane jednej 
 
 
a 
 
 
Firma :   MICHÁLEK s.r.o.  
Sídlo :   Čáslavská 52, 537 01 Chrudim IV, Česká republika 
IČO  :  62063839 
DIČ  :  CZ62063839 
Zapísaná v obch. registri : zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové:  oddíl C, vložka 7486 
Zastúpená :   Zuzana Michálková 
Bankové spojenie :  Komerční banka a.s. 
Číslo účtu :   CZ16 0100 0000 3599 8040 0237 
Osoby oprávnené na rokovania 
- vo veciach zmluvných:  Zuzana Michálková, Ing. Milan Licek 
- vo veciach technických: Ing. Petr Malý, Ing. Ladislav Němec 
 
ďalej len zhotoviteľ na strane druhej 
 
 
 

2. Účel dodatku 
1. Na základe článku 4. zmluvy  - „Doba a miesto plnenia, ostatné lehoty“- je účelom tohto dodatku: 

- zmena článku 4. odstavca 3. zmluvy, jeho časť sa na základe bodu 4.6. mení takto : 
- dokončenie a odovzdanie diela k rukám objednávateľa    31.12.2020 

Dôvodom posunu termínu je „skutočnosť znemožňujúca dokončenie diela v danom termíne, 
ktorá nie je zapríčinené zhotoviteľom“. 



Touto skutočnosťou je, že do dnešného dňa – tj. 31.8.2020 – nie je vydané stavebné povolenie, 
čo sa týka časti zmluvy „zabezpečenie úradných povolení podľa článku 3 písmeno b) a d) tejto 
zmluvy“. 
Na základe tejto skutočnosti sú Odborom dráhového stavebného úradu zastavené na lanovej 
dráhe všetky práce. 
 

3. Záverečné ustanovenia 
1. Tento Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 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. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok č. 4 podlieha zverejneniu podľa 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 a s jeho zverejnením vyjadrujú súhlas. 

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 11.02.2019, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 5 
dotknuté, zostávajú bezo zmien v platnosti. 

4. Zmluvné vzťahy neupravené v tomto Dodatku č. 5 sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type a ostatnými právnymi predpismi platnými na 
území Slovenskej republiky. 

5. Tento Dodatok č. 5 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva 
rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy. 

 

 

V Dedinkách dňa ..........................     V Chrudimi dňa ............................. 
 
 
 
.......................................................                  ....................................................... 
                  Milan Červenka                  Zuzana Michálková 
               za objednávateľa           za zhotoviteľa  
 
 
 
 

 
 
 
 


