
1 
 

Dodatok č.1 
                                                                    k 

RÁMCOVEJ  ZMLUVE O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

medzi zmluvnými stranami 
 
Objednávateľ:     Obec Lúčka   
Sídlo:     Lúčka 59, 087 01 Giraltovce 
Štatutárny zástupca:    Mikuláš Mašlej – starosta obce 
Kontakt:     topl.lucka@stonline.sk, 054/736 51 31 
IČO:     00595764 
DIČ:     2020777572 
Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN:       SK27 5600 0000 0036 2137 5001 
(ďalej len ako „objednávateľ“) 
                                                                                     a 
 
Zhotoviteľ:   Rikostav Container, s.r.o. 
Sídlo:   Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce 
Zapísaný:   OR OS Prešov oddiel: Sro, Vložka č.19431/P 
Štatutárny zástupca:  Martin Jadlovský- konateľ 
V zastupení   Tibor Ragan – výkonný riaditeľ  
Kontakt:  0918 345 531 
IČO:    43850065 
DIČ:    2022510908 
IČ DPH:              SK2022510908 
Bankové spojenie:  8878604001/5600   
IBAN :    SK 21 5600 0000 0088 7860 4001  
(ďalej len ako „zhotoviteľ“) 
 

         Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 
21.11.2017,  (ďalej len „zmluva“ alebo „rámcová zmluva“) za nasledujúcich podmienok: 

 
Preambula  

 
1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na tom, že zhotoviteľ realizuje pre objednávateľa stavebné 

práce na diele „Bezpečnostné športovo výcvikové a oddychové centrum“. Dielo bude financované 
z viacerych zdrojov, z rozpočtu PSK v ramci „Výzvy pre región 2019“, zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom Ministerstva vnútra SR a vlastných prostriedkov Obce.   
 

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo pre objednávateľa za podmienok 
upravených týmto dodatkom č. 1 k rámcovej zmluv.  A to následovne: 
 
                                                                  Článok I  
                                                                  dodatku 

                                                 Platobné podmienky 
 

2.1.  V zmysle čl. XI. Vyššia moc, bodu 3, - účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať   
a následné zniženie príjmu Obce prostredníctvom podielových daní v dôsledku pandémie 
sa zmluvne strany dohodli na preĺžení splatnosti zaverečnej Faktúry č. 2020059, zo dňa  
29.04.2020 splatnej 29.05.2020. 
 
2.2. Splatnosť Faktury č. 2020059 zo dňa 29.04.2020  predĺžujú do 11.02.2021, termína 
splatnosti je ako konečný. 
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Článok II 
dodatku 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Tento Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve zo dňa 21.11.2017 nadobúda platnosť dňom jej podpísania 
obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
objednávateľom v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka, za predpokladu, že objednávateľ  
uzatvorí platnú a účinnú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
Poskytovateľom. 
 

2. Ostatné ustanovenie – články Rámcovej zmluvy zo dňa 21.11.2017 týmto dodatkom č. 1 
nedotknuté ostávajú v platnosti plnom rozsahu. 

 
3. Tento Dodatok č. 1 k Rámcovej Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po 

podpísaní obdrží dva rovnopisy objednávateľ a dva rovnopisy zhotoviteľ.  
 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva  je zrozumiteľná a že ju uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, 

nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 
 
 
     

           V Lúčke,  dňa: 15.05.2020               V Giraltovce dňa : 15.05.2020 
 
 
Za objednávateľa:                                                                           Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................................................             ....................................................................... 


