
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 23.3.2021 

uzatvorená medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

513/91 Zb. 

Obchodného zákonníka v platnom znení 

  

 čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY                                                  

1.1. Objednávateľ                     : Obec Pečovská Nová Ves 

       Zastúpený                          : PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce 

       Sídlo organizácie               : Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pećovská Nová Ves 

       IČO                                    : 00327590 

       Bankové spojenie              : Prima banka Slovensko, a.s.  

       Číslo účtu                          : SK31 5600 0000 0088 1895 5029  

       Telefón                               : +421 915 971002                                                                                             

       e-mail                                 : starosta@pecovska.sk 

     

                                                   (ďalej označovaný ako „objednávateľ “) 

 

1.2.  Zhotoviteľ                        : FUN & PLAY s. r. o.                                                                 

        Adresa                              : Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov 

        Štatutárny orgán               : Matúš Vojček 

        IČO                                  : 50409743 

        DIČ                                  : 2020313580 

        IČ DPH                            : SK2120343580 

        Bankové spojenie             : Slovenská Sporitelňa a.s.  

        Číslo účtu                         : SK88 0900 0000 0051 1853 0309 

        Telefón                             : 0915787330 

        Osoby oprávnené rokovať: Matúš Vojček 

         

 

                                                  (ďalej označovaný ako „zhotoviteľ “) 

 

V zmysle článku XIII. Záverečné ustanovenia, bod 3 ZOD zo dňa 23.3.2021  sa zmluvné strany 

dohodli na nasledujúcom dodatku. 

 

Týmto Dodatkom č. 1 k ZOD  sa mení a dopĺňa čl. I. Zmluvné strany sa mení  bod 2 nasledovne ( 

zmena názvu spoločnosti zhotoviteľa): 

 

čl. I. bod 2 

Zhotoviteľ                                  : FUN & PLAY s. r. o. 

 

Ostatné body jednotlivých článkov ZOD a dojednania predmetnej ZOD ostávajú v platnosti 

a nemenia sa. 

 

čl. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

  

7.1 Meniť a dopĺňať tento dodatok k zmluve o dielo a samotnú zmluvu o dielo je možné len 

písomne, očíslovanými dodatkami, ktoré sa po  podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich 

vzájomnej dohode, stanú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. 

  

7.2   K ukončeniu zmluvného vzťahu môže dôjsť: 

        -  písomnou dohodou so súhlasom oboch zmluvných strán, 

        -  ukončením činnosti zhotoviteľa. 



          - objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy o dielo so  

zhotoviteľom  v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy  medzi objednávateľom 

a zhotoviteľom. 

 

7.3.  Ostatné    dojednania,   nepostihnuté   týmto dodatkom a  zmluvou,    sa   riadia   podľa    

Obchodného   zákonníka  v platnom znení.                              

     

7.4. Dodatok je vyhotovený v dvoch výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží  po jeden výtlačok. 

 

7.5   Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami zmluvy a jej 

následného dodatku č. 1, že neboli uzavreté v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných 

podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu  zmluvy a jej dodatku a na znak 

súhlasu ich podpísali. 

 

7.6  Tento dodatok č. 1 podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovej stránke objednávateľa.  

 

7.7  Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto 

zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej dohodnuté. Za podstatné 

porušenie sa považuje, okrem prípadov v zmluve uvedených, aj nedodržanie zmluvne dohodnutých 

termínov, nespolupôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj 

prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý 

bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený objednávateľom. Na účely tohto ustanovenia sa 

pojmom „opakovane“ myslí 2 krát a viac.  

 

7.8  Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom 

Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 

poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku 

potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom 

Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, 

kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky AFK PPA 

neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác 

alebo iných postupov.  

 

 

V Pečovskej Novej Vsi :                                             V Stropkove: 

 

Dátum: 1. októbra 2021                                              Dátum: 1. októbra 2021 

 

 

 

Za objednávateľa:                                                        Za zhotoviteľa:      

 

 

 

 

  

 

…..........................................                                        …................................................ 

PhDr. Jaroslav Dujava - starostka obce                        Matúš Vojček - konateľ spoločnosti 


