
  

 DODATOK č. 1 

K ZMLUVE O DIELO č. 916/2017/OI 
uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - 

- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 

( ďalej len „zmluva“) 
 

Čl. I 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

        1. Zriaďovateľ:  Ž i l i n s k ý    s a m o s p r á v n y    k r a j  
            Sídlo:                           Komenského 48, 011 09  Žilina 

            IČO:                        37 808 427 

            DIČ:  202 162 6695 

            Zastúpený:   Ing. Erika Jurinová,  predsedníčka 

            Bankové spojenie:           Štátna pokladnica      

            Číslo účtu:  7000503718/8180 

                                                  IBAN SK 13 8180 0000 0070 00503718                                   

            Osoby oprávnené jednať v: 

          - zmluvných veciach:     Ing. Erika Jurinová, predsedníčka 

      - realizačných veciach:  Ing. Eleonóra Kadlečíková, MBA 

     Ing. Zuzana Franková 

         Telefonický kontakt:   041/5032 460, 5032 438  

            E-mail. adresa:   investicne@zilinskazupa.sk  

 

2. Správca:                      Liptovské múzeum v Ružomberku                                                   

Sídlo: Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok 

            IČO: 35993154 

DIČ: 2020590363 

IČ DPH:                               nie je platiteľom DPH 

Zastúpený: PhDr. Martin Krupa, riaditeľ 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: SK03 8180 0000 0070 0048 1491 

Telefón: 0907 812 380 

Email: riaditel@liptovskemuzeum.sk    

(ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len  ako „Objednávateľ“ a správca vystupuje 

len ako „Správca“)  

 

Zhotoviteľ:                Obnova s.r.o. 

Sídlo: A. Kmeťa 12,969 01 Banská Štiavnica  

IČO: 36 820 652 

IČ DPH: SK2022437571 

DIČ: 2022437571 

Zastúpený: Mgr. Michal Hrčka, konateľ 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:  1922992151/0200 

IBAN: SK08 5600 0000 0014 3570 8002 

Osoby oprávnené jednať v:  

-zmluvných veciach: Mgr. Michal Hrčka 

-realizačných veciach: Mgr. Michal Hrčka, Miroslav Hrčka, Radoslav Mikula 

Telefón: 0907 344 743, 0948 900 229, 045/2289 975 

Email: info@obnova.eu    
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Zapísaný v registri: Obchodný register OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro; Vložka č.:    

16829/S 

 (ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“) 

 

PREAMBULA 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.09.2017 Zmluvu o dielo č. ŽSK: 916/2017/OI (ďalej ako 

„ZoD“ alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa 

stavebné práce na Diele: „Liptovské múzeum v Ružomberku – hrad Likava – sanácia 

hradného brala – II. etapa“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 15 týždňov odo dňa písomného 

prevzatia staveniska zhotoviteľom. Tento dodatok č. 1 je uzavretý podľa Čl. X 10.3.3 písm. b) 

a podľa Čl. VI. bod 6.4 zmluvy a to z dôvodu, že dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela 

podľa zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky a zmeny Prílohy č. 2 k zmluve. 

Čl. II    

Predmet dodatku 

 
 

1. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 k zmluve, sú nepriaznivé klimatické 

podmienky, pre ktoré nie je možné dokončiť Dielo v termíne na vykonanie Diela podľa zmluvy. 

Dňa 15.11.2017 po dohode zmluvných strán došlo zápisom v stavebnom denníku k prerušeniu 

stavebných prác na Diele z dôvodu, že dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa 

zmluvy, objektívne nedovoľujú klimatické podmienky. Práce sú vykonávané iba v exteriéri 

v ťažko dostupných terénoch, a preto za daných klimatických podmienok nie je možné 

v zimnom období pokračovať v prácach na Diele. 

 

2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v Čl. III Miesto, 

termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela, bod 3.2, v časti 

Vykonanie diela mení tak, že znie: 

 

Vykonanie Diela: do 15 týždňov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom, 

s prerušením prác zápisom v stavebnom denníku z dôvodu nevhodných klimatických podmienok 

s tým, že o dobu  prerušenia prác sa predlžuje lehota na vykonanie Diela. 

 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 2 zmluvy – Zoznam subdodávateľov sa mení   

a nahrádza novým znením. Nové znenie prílohy č. 2 tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku. 

 

 

4 . Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.   

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 
 
 

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri 

vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení. 

 
 

2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými  zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov. 
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Prílohy: 

Príloha č. 1 – Nové znenie Prílohy č. 2 - Zoznam subdodávateľov 

 

 

 

 

V Žiline dňa 29.12.2017        V Žiline dňa 04.01.2018 

Za Objednávateľa:                                                 Za  Zhotoviteľa:  

 

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

Žilinský samosprávny kraj                                     Obnova s.r.o. 

Ing. Erika Jurinová, predsedníčka,v.r.  Mgr. Michal Hrčka, konateľ,v.r.  

Za správcu: 

 

 

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

Liptovské múzeum v Ružomberku 

PhDr. Martin Krupa, riaditeľ,v.r. 

 

 

 

 


