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DODATOK č. 1  

k Zmluve o dielo č. PO-2021/197-CSS 
 

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov  (ďalej len ,,Obchodný zákonník“,  „Dodatok č. 1“) 

Článok 1 

Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ 

 

 Názov:   Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ 

 Sídlo:   Važecká 3, 080 05 Prešov 

 IČO:   00691968 

 DIČ:   2021303042    

 Štatutárny orgán: PhDr. MVDr. Anna Suchá, PhD., MBA, riaditeľ 

 Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

 IBAN:   SK40 8180 0000 0070 0051 1865 

 Web:   https://www.css-slnecnydom-po.sk/  

 

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach: 

a) zmluvných a technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): PhDr. MVDr. 

Anna Suchá, PhD., MBA, riaditeľka CSS „Slnečný dom“, Važecká 3, Prešov, tel: 

051/7734704, 0907 954 773, e-mail: riaditel@cssslnecnydom-po.vucpo.sk 

 

(ďalej len „Objednávateľ”) 

 

a 

 

1.2 Zhotoviteľ 

Názov:   MIGI, spol. s r.o. 

 Sídlo:   053 21 Matejovce nad Hornádom 96 

Štatutárny orgán: Henrich Hadušovský 

 Zapísaná v:                 OR OS KEI, Odd.: Sro, VI. Č.:10620/V 

IČO:   36187232 

DIČ:   2020033554 

IČ DPH:  SK2020033554 

Bankové spojenie: SLSP, a.s.  

IBAN,SWIFT:  SK83 0900 0000 0005 2037 7610 

 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

 

a) zmluvných a technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Henrich 

Hadušovský, konateľ firmy MIGI, spol. s r.o., Matejovce nad Hornádom 96,  0905 294 278, 

migispol2@gmail.com 

 

 (ďalej len „Zhotoviteľ”) 

https://www.css-slnecnydom-po.sk/
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Článok 2 

Preambula 

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.11.2021 Zmluvu o dielo č. PO-2021/197-CSS, v ktorej sa 

zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „Zateplenie 

fasády a rekonštrukcia a zateplenie strechy v DSS Hanušovce n/Topľou“ v termíne 12 

týždňov od prevzatia staveniska. Z dôvodu vyhlásenia krízovej situácie a opatrení, ktoré 

prijala vláda SR ohľadom šírenia vírusu COVID-19, čo spôsobilo meškanie dodávok 

materiálov a malo vplyv na postup výkonu stavebných prác,  poveternostné podmienky tiež 

neboli priaznivé,  preto  sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu ukončenia stavebných 

prác a za týmto účelom uzatvárajú tento DODATOK č. 1. Na základe tohto dodatku dochádza 

k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené 

Článok 3 

Predmet dodatku 

3.1 Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č.  PO-2021/197-CSS je Zmena 

článku 7.  Lehota a čas plnenia zmluvy v bode 7.1 nasledovne: Doterajší termín ukončenia 

stavebných prác najneskôr do „12 týždňov“ sa nahrádza novým termínom: „najneskôr do 28 

týždňov od  dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska“.   

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

4.1 Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a 

jeden Zhotoviteľ. 

4.2 Platnosť uvedeného dodatku nastáva podpísaním obidvomi zmluvnými stranami, účinnosť 

dňom nasledujúcim po zverejnení na webovej stránke objednávateľa. 

 

 

 

 

 

               Objednávateľ:                                                   Zhotoviteľ: 

        V  Prešove, dňa 20.01.2022                                          V  Prešove, dňa 20.01.2022       

 

 

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

  Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“                                     MIGI, spol. s r.o. 

  PhDr. MVDr. Anna Suchá, PhD.,MBA, riaditeľ                       Henrich Hadušovský, konateľ     

                        v. r.                                                                                       v. r. 

 


