
 

Dodatok č. III. 
ku Zmluve o dielo  

na predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej škôlky Zvolenská 

130/6  v obci Vígľaš“ 

 

 

 

 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
 
 
 
 

Objednávateľ: Obec Vigľaš 
Sídlo:  Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš 
Štatutárny zástupca: Ing Róbert Záchenský 
IČO:  00320382 
DIČ:  2021318761  
Bankové spojenie: VÚB a.s. 
IBAN: SK35 0200 0000 0000 0292 2412 
  
  
 
 
 
Zhotoviteľ: KOLEK, s.r.o. 
Sídlo  Mikušovská cesta č.5319, 984 01 Lučenec 
Zapísaný v: OR OS v Banskej Bystrici, odd.: Sro, Vl. č.: 3501/S 
Zastúpený: lng. Milan Mrva, konatel' spoločnosti 
Osoba oprávnená rokovať 
vo veciach zmluvných lng. Milan Mrva 
vo veciach technických lng. Milan Mrva 
IČO  36 001465 
DIČ  2020466074 
IČ DPH: SK2020466074 
Bankové spojenie         SLSP, a.s. Lučenec 
IBAN  SK20  0900 0000 0003 4132 7220 
 

 

 

 

 

 

 

  



Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo (ďalej len Zmluvy) mení 

a dopĺňa v nasledovnom rozsahu: 

 

1.  Číslo účtu Zhotoviteľa uvedené v čl. I Zmluvy sa nahrádza nasledovným novým číslom účtu : 
 
       Bankové spojenie         SLSP, a.s. Lučenec 
       IBAN SK24 0900 0000 0051 5788 5428 
   
2. Príloha č. 3: Návrh technického riešenia, projektový a časový plán výstavby diela sa nahrádza 
novým znením - Harmonogram stavby, ktoré je prílohou tohoto dodatku. Zmena prílohy vyplýva z 
potreby prerušenia realizácie časti diela, čím došlo k omeškaniu realizácie diela z dôvodov na strane 
Objednávateľa. O toto omeškanie požaduje Zhotoviteľ predĺžiť dobu realizácie diela. 
 
Dôvodom na prerušenie realizácie časti diela bola skutočnosť, že pôvodne navrhnuté rekuperačné 
jednotky už nemajú platný certifikát a prestali sa vyrábať; niektoré výrobky sa už nevyrábajú, boli 
inovované; alebo výrobca rozvádzača používa pre výrobu výrobky iných výrobcov ako sa uvažovalo 
v projektovej dokumentácii, pričom zmenu položiek rozpočtu Objednávateľ podmienil schválením 
zmeny zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov z EŠIF. 
       

 

Záverečné ustanovenia 

 
1.  Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po 

dohode oboch zmluvných strán. 
 
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti. 
 
3.  Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva  

Zhotoviteľ. 
 
4.  Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho 

obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 
 

5. Tento dodatok je platný podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne deň 

nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.   

 

 za Objednávateľa za Zhotoviteľa 
 

 V ....................................., dňa .................... V  ....................................., dňa ........................ 

  

 

  ____________________________   _______________________  

                Ing. Róbert Záchenský     lng. Milan Mrva 

      starosta obce Vígľaš     Konateľ spoločnosti KOLEK s.r.o. 

 

Príloha č. 1:  Harmonogram stavby 


