
DODATOK  č.2/ 2020 
k  ZMLUVE  O DIELO č. 1/2017- 2018 

§631-643 Občianskeho zákonníka 

 
I.  Objednávateľ:         OBEC STARÁ BAŠTA   

Sídlo: 980 34, Stará Bašta 97 

IČO: 00649716 

DIČ: 2021275564 

Zastúpenie:  Bc. Ildikó Lászlóová, starostka obce 

 

II. Zhotoviteľ diela:   Ing. Marta Bakaljarová, rod. Leštáková 

Moskovská 44, 974 04 Banská Bystrica 

dátum nar.:  31.05.1954                    
číslo  OP:  HJ 565680 
DIČ: 1074931517 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
   Prima Banka č.ú. IBAN : Sk 70 5600 0000 0012 0977 4001 

I. 
Predmet zmluvy 

 

1.1 Zhotoviteľ  na základe tejto Zmluvy pre objednávateľa  zabezpečí odborný technicko-
bezpečnostný dohľad v zmysle Vyhlášky č. 119/2016 Z.z. 

 

1.2 Zhotoviteľ  sa zaväzuje, že na základe Dodatku č.1/2019 k ZoD č. 1/2017- 2018  vykonávať  
odborný technicko-bezpečnostný dohľad  nad vodnou stavbou „Vodná nádrž Stará Bašta 

 

1.2.1. Dohľad v roku 2020 

 

a) )Vykonanie kontrolnej obhliadky VS s vydaním záznamov 1 x v roku 

   inžinierske práce.......................8 hod......................20 eur.............................160 € 

 

b) Posúdenie  záznamov z obchôdzok vykonávaných vlastníkom VS 

  inžinierske práce....................... 2hod................  ...  20 eur................................40€ 

        Spolu :                          200 € 

 
1.3 Za objednávateľa prácu prevezme:   Obec Stará Bašta 

 
 

II. 
Miesto a čas realizácie zmluvy 

 
2.1 Podľa tejto Zmluvy sa dielo začína realizovať:  od  01.01.2020 do 31.12.2020 

 
2.2 Miestom výkonu dohľadu  je VN Stará Bašta. 

  

 
 
 



III. 
Dohodnutá odmena a jej splatnosť 

 

3.1 Za riadne vykonanú a odovzdanú prácu zodpovedajúcu dohodnutým podmienkam v 
roku 2019  vyplatí objednávateľ zhotoviteľovi čiastku 200  €  ( slovom dvesto  eur) 

 

3.2 Fakturačné obdobie 
ROK I.Q.2020 II.Q.2020 III.Q.2020 IV.Q.2019 Spolu r.2020 

TBD 0 200 0 0 200 

DPH 0 0 0 0 0 

Spolu 0 200 0 0 200 

 

 

3.3 Odmena bude platená ako je uvedené v bode 1.2.1 a to na základe faktúry vystavenej 
zhotoviteľom. Splatnosť faktúry je 15 dní. Faktúra bude obsahovať : odvolávku na číslo 
tejto zmluvy. 

 
IV. 

Trvanie Zmluvy 

 
4.1.Zmluva  sa uzatvára na čas určitý – do 31.12.2020 

 
4.2 Jednostranne  môže  túto  Zmluvu zrušiť ktorýkoľvek z jej účastníkov písomnou 

výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15 - dňovou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť 
dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhému účastníkovi.  

 
V. 

Povinnosti zhotoviteľa 

 

5.1 Zhotoviteľ je pri zhotovení diela v priestoroch objednávateľa  povinný dodržiavať právne 
a ostatné predpisy vzťahujúce sa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
požiarne predpisy. 

 

5.2 Zhotoviteľ pri výkone svojej práce musí konať s náležitou odbornou starostlivosťou, 
vykonávať prácu zodpovedne a v súlade so záujmami objednávateľa, zabezpečiť 
zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií, ktorých prezradením by 
mohla zamestnávateľovi objednávateľovi vzniknú škoda. 

 
5.3. Zhotoviteľ  pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy , alebo 

záujmy tretích osôb pred záujmami objednávateľa. 
 
5.4. Zhotoviteľ zodpovedá za zhotovenie diela v súlade s platnou legislatívou a zodpovedá za 

vady diela . 
5.5. Zhotoviteľ realizuje predmet zmluvy na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. 

Objednávateľ vypláca zhotoviteľovi dohodnutú odmenu v brutto výške, pričom 
zhotoviteľ si svoje daňové a odvodové povinnosti zabezpečuje vo vlastnej réžii. 

 
 

VI. 
Povinnosti objednávateľa 

 

6.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi vstup do priestorov objednávateľa a 
primerané podmienky zabezpečujúce riadny a bezpečný výkon diela. 



 
VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1 Dohodnutý obsah Zmluvy možno zmeniť na základe dohody oboch zmluvných strán. 
Zmena musí byť vykonaná písomne formou očíslovaného dodatku k Zmluve 

 
7.2 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy  sa riadia 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka , prípadne ďalšími predpismi. 

 
7.3 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboch zmluvných strán. Je spísaná 

v dvoch rovnopisoch. Obe strany obdržia po jednom vyhotovení. 

 

7.4 Obe zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že si túto Zmluvu  prečítali, jej obsahu 
porozumeli a že obsah tejto Zmluvy ja vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle, bez 
skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni, alebo za nápadne nevyhovujúcich 
podmienok. 

 

 

 

 

 

Stará Bašta,  dňa: 27.04.2020                                     V Banskej Bystrici, dňa....................  

 

 

 

__________________________                      _______________________ 

 Bc. Ildikó Lászlóová                                      Ing. Marta Bakaljarová 
              starostka obce                                                                                                      odborne spôsobilá osoba pre výkon TBD 
                                                   


