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DODATOKč. 1 
K ZMLUVE O DIELO č. 28062018 

uzatvorená v zmysle § 5 3 6 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Obec Oščadnica 
Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica 
Ing. Marián Plevko, starosta 

IČO: 00 314 170 
DIČ:2020421513 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.  
http://www.oscadnica.sk/ 

EMEL SK, s.r.o. 
Karpatské námestie 1 O, 831 06 Bratislava 
Michaela Čentaková, konateľ 

IČO: 51 426 986 
DIČ: 2120711934 
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. 

/ďalej len „zhotoviteľ / 

1. Preambula

Dňa 28.06.2018 bola uzavretá zmluva o dielo č. 28062018 medzi zhotoviteľom EMEL SK, 
s.r.o. - Michaela Čentaková, konateľ a objednávateľom Obec Oščadnica - Ing. Marián 
Plevko, starosta obce, predmetom ktorej je úprava základných podmienok pri 
uskutočňovaní stavebných prác na diele „Výstavba detského ihriska - Vyšný koniec" v 
Oščadnici. 

Počas realizácie diela zhotoviteľom nastali skutočnosti, ktoré viedli k predÍženiu termínu 
dodávky a montáže hracích prvkov: 

z dôvodu preťažených výrobných kapacít výrobcu hracích prvkov 



II. Predmet dodatku

Zmena v: 

Pôvodné znenie: 

Článok IV. Termíny plnenia a doba platnosti zmluvy, odsek 1. - Táto zmluva sa 
uzatvára na dobu určitú a to: 

1. Časť dodávka stavebných prác je do 31.07.2018.
2. Časť dodávka a montáž hracích prvkov je do 31.08.2018

Pôvodné znenie sa nahrádza novým znením nasledovne: 

Článok IV., Termíny plnenia a doba platnosti zmluvy, odsek 1. - Táto zmluva sa 
uzatvára na dobu určitú a to: 

1. Časť dodávka stavebných prác je do 31.07.2018.
2. Časť dodávka a montáž hracích prvkov je do 31.10.2018

m. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2 Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná

strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu

porozumeli a vlastnoručne podpísali.

ÓB E: 
Objednávateľ 

V Oščadnici dňa 31.08.2018
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Oščadnici dňa .................... .. 
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31.08.2018 

EMEL SK, s.r.o. 
Michaela Čentaková 
Konateľ spoločnosti 


