
 

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 
č. 11/2020 z 27.7.2020 

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného 
zákonníka (ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie diela: 

„Trávenie voľného času v obci Kysak“ 

Objednávateľ: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach technických: 
IČO: 
DIČ: 
Telefón: 
e-mail: 
Web: 
(ďalej aj ako „Objednávateľ 

Zhotoviteľ: 
Sídlo: 

IČO: 
DIČ: 
Štatutárny orgán: 
Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických: 
Telefón: 
E-mail: 
Zapísaný: 

Zmluvné strany 

Obec Kysak 
Kysak 146, 044 81 Kysak 
Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce 

Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce 
00324400 
2021244841 
055/6991422 
podatelna@kysak.sk 
www.kysak.sk 
) 

c

REVOSTAV s.r.o. 
Kavečianska cesta 2982/39A 
040 01 Košice-mestská časť Sever 
52659992 
2121098298 
Ing. Ladislav Sasák 

Ing. Ladislav Sasák 
Ing. Ladislav Sasák 
+421907069032 
revostav@gmail.com 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Vložka číslo: 47312/V 

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“) 

Vyššie uvedené Zmluvné strany sa z dôvodu súčasnej situácie v podnikaní
podnikateľských subjektov za podmienok súvisiacich s pandémiou COVID-19 dohodli na
tomto znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2020 z 27.7.2020 uzavretej podľa
ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej aj ako len „Zmluva“ a/alebo „ZOD"). 

Zmluvné strany nasledovne menia a doplňujú ustanovenia Zmluvy o dielo č. 11/2020
z 27.7.2020: 

Doterajšie ustanovenia bodu č. 6.1 v Článku VI. Platobné podmienky sa 
vypúšťa a nahradzuje sa týmto znením: 
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6.1 Objednávateľ sa zaväzuje financovať dohodnutú cenu plnenia predmetu zmluvy 
nasledovných etapách: 

>

1. Etapa: 
Zemné práce: 
Realizácia prác súvisiacich so založením stavby v rozsahu odstránenia
kultúrnej vrstvy pôdy, celoplošného výkopu -1,050 m pod úroveň terénu
s premiestnením výkopu a vyplnením priestoru pod úrovňou okolitého terénu
(ďalej aj ako len „zásyp“ ) sypaninou až po jeho úroveň vrátane zhutnenia po
vrstvách a konečnej plošnej úpravy terénu. 

2. Etapa: 
Zakladanie: 
Realizácia plošných jednostupňových monolitických konštrukčných prvkov
(ďalej aj ako len „pätky“) z prostého betónu vystužené oceľovými tyčami
kruhového prierezu (ďalej aj ako len „betonárska výstuž“) vrátane vytvorenia
pilierov zdebniacich tvárnic z prostého betónu s výplňou betónom tr. C16/20
a uložením zvislej armovacej ocele a zhotovenia izolácie proti vode asfaltovým
lakom (ďalej ako len „asfaltový penetračný lak“) a vodorovnej izolácie
pritavením (ďalej ako len „hydroizolačný asfaltový pás“) 

m

Etapa: 
Konštrukcie doplnkové - skladové moduly 
Dodávka 2 /dvoch/ kusov CONTAINEX skladových kontajnerov typ: LC 20'o 
rozmere 6058 x 2438 x 2591 mm vo farbe kontajnera RAL 7035 (svetlošedá) 
vrátane výroby, dodávky a osadenia ( ďalej aj ako len „montáž“) na 
podkladanú konštrukciu (ďalej aj ako len „piliere“) a zhotovenie 
jednostupňových monolitických konštrukčných prvkov ( ďalej aj ako len 
„pätky“) a realizácie monolitického konštrukčného prvku ( ďalej aj ako len 
„základový pás“) z prostého betónu pod nábehové rampy. 

4. Etapa: 
Konštrukcie doplnkové - priestorové moduly 
Dodávka 6 /šiestich/ kusov CONTAINEX priestorových modulov ( ďalej aj ako
len „kontajnerová zostava“) zložená z 3 /troch/ kusov kancelárskych
kontajnerov typ BM 20' a 3 /troch/ kusov sanitárnych kontajnerov typ BM 20'
o rozmere 6055 x 2435 x 2591 mm vo farbe kontajnera ŔAL 7035
(svetlošedá) vrátane vonkajšieho a vnútorného spojovacieho materiálu ( ďalej
aj ako len „dodatočná výbava“) ako aj kvalifikované a odborné zloženie (ďalej
aj ako len „montáž“) kontajnerovej zostavy a osadenie na podkladanú
konštrukciu (ďalej aj ako len „piliere“) a zhotovenie jednostupňových
monolitických konštrukčných prvkov ( ďalej aj ako len „pätky“) a realizácie
monolitického konštrukčného prvku ( ďalej aj ako len „základový pás“)
z prostého betónu pod schodiská vrátane výroby, dodávky a osadenia ( ďalej
aj ako len „montáž“) 2 /dvoch/ kusov atypického oceľového schodiska so
zábradlím s nášľapnou plochou schodiskového stupňa a podesty mrežového
typu s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním a výroby, dodávky
a montáže 1 /jedného/ kusu atypickej oceľovej rampy s nášľapnou plochou
mrežového typu s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním. 

Fakturácia zmluvnej ceny prebehne postupne po ukončení jednotlivých etáp diela. 
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V ustanovení bodu č. 6.3 v Článku VI. Platobné podmienky sa zo znenia vety
prvej vypúšťajú slová ..."po skončení plnenia zmluvy"... a nahrádzajú sa týmto
znením ..."po skončení jednotlivej etapy plnenia zmluvy uvedenej v bode č. 6.1
tejto ZoD"... 

V ustanovení bodu č. 6.4 v Článku VI. Platobné podmienky sa vypúšťajú slová
..."zhotoviteľovi celú dohodnutú cenu za dielo"... a nahrádzajú sa týmto znením
..."zhotoviteľovi cenu plnenia po skončení každej jednotlivej etapy plnenia
zmluvy uvedenej v bode č. 6.1 tejto ZoD"... 

Ostatné ustanovenia ZOD č. 11/2020 zo dňa 27.7.2020, ktoré neboli dotknuté týmto
Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení. 

Tento zmluvný Dodatok č. 1 k ZOD 11/2020 zo dňa 27.7.2020 nadobúda platnost
účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

Tento Dodatok č. 1 k ZOD 11/2020 bol vypracovaný v piatich /5/ vyhotoveniach,
ktorých tri /3/ vyhotoveniach obdrží objednávateľ a dve 121 vyhotovenia obdrží zhotovíte!’. 

Účastníci si tento Dodatok č. 1 k ZOD 11/2020 prečítali, vyhlasujú, že tento Dodatok
č. 1 neuzavreli v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsahu porozumeli a
bez výhrad s ním súhlasia a na znak súhlasu s celým jeho znením tento Dodatok č. 1
podpísali. 

V Kysaku, dňa 11. NOV. 2020 V Košiciach, dňa 11 NOV. 2020 

Zhotoviteľ: Objednávateľ:

starosta obce Kysak

REVOSTAV s.r.o 
Kayečianská cesta 39 
// 040 01 Košice 
f 100:5265999? 

 .............................. ...Zi..(.......................... 

Ing. Ladislav/Sasák 
konateľ spoločnosti REVOSTAV s.r.o. 
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