
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 
uzatvorenej v zmysle § 536  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako „Obchodný zákonník“) zo dňa 15.05.2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.04.2020 a  

Dodatku č. 2 zo dňa 27.08.2020 
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Článok I. 

Zmluvné strany 

1. Objednávateľ:  Obec Spišské Bystré 

 Sídlo:    Michalská 394, 059 18  Spišské Bystré 

 Štatutárny zástupca:  Mgr. Marián Luha - starosta obce  

 Vecne zodpovedný:  Mgr. Juraj Peťko - prednosta OcÚ 

        IČO:    00 326 542 

 DIČ:     2020674975 

 IČ DPH:   nie je platca DPH 

 Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

 IBAN:    SK98 0200 0000 0000 2522 8562 

 e - mail:   obec@spisskebystre.sk 

     (ďalej len „Objednávateľ“) 

2. Zhotoviteľ:   J.M.J. Pro, s.r.o.                                 
So sídlom:   Úzka 2/276, 086 33 Zborov 

Zastúpený:   Ing. arch. Marek Šarišský - konateľ spoločnosti 

Oprávnený rokovať 

vo veciach zmluvných: Ing. arch. Marek Šarišský - konateľ spoločnosti 

vo veciach technických: Július Šarišský 

IČO:    36 481 866 

DIČ:    2021685204 

IČ DPH:   SK2021685204 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. Bardejov 

IBAN:     

Zapísaný v registri:  Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 22315/P 

Kontakt:   054/749 84 44, 0905 755 020 

E-mail:   info@jmjpro.sk 

                        (ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Zmluvné strany“)   

Článok II. 

Predmet dodatku 

Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, uzatvárajú tento Dodatok č. 3 k Zmluve o 

dielo zo dňa 15.05.2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.04.2020 a Dodatku č. 2 zo dňa 

27.08.2020 (ďalej ako „Zmluva o dielo“), a to z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej 

s pandémiou ochorenia COVID-19, kedy viacerí zamestnanci zhotoviteľa museli absolvovať 

domácu karanténu a rovnako tak dochádzalo k omeškaniu dodávok tovarov a materiálov 

potrebných pre riadne dokončenie diela. Dodatok č. 3  má takto dohodnutý obsah:  

1. Zmluva sa mení v Článku 4, Čas vykonania diela, bod 4.6 nasledovne: 

4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne dokončiť a odovzdať dielo objednávateľovi v lehote: do 

30.11.2020.  

2. Zmluva sa mení v Článku 17, Záverečné ustanovenia, bod 17.4 nasledovne: 

17.4 d) príloha č. 4 – harmonogram prác 
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Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, nezmenené týmto Dodatkom č. 3 ostávajú v platnosti. 

2. Tento Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 15.05.2019 v znení 

Dodatku č. 1 zo dňa 30.04.2020 a Dodatku č. 2 zo dňa 27.08.2020 

3. Tento Dodatok č. 3 je vypracovaný v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ 

obdrží tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenie. 

4. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle 

Objednávateľa. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola 

podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 

rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej 

obsahom. 

V Spišskom Bystrom dňa 22.10.2020 V Spišskom Bystrom dňa 22.10.2020 

 

 

 

 

 

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

 Ing. arch. Marek Šarišský, v.r.  Mgr. Marián Luha, v.r. 

 konateľ spoločnosti  starosta obce 

 J.M.J. Pro, s.r.o.  Spišské Bystré                


