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Dodatok č.1  
k Zmluve o dielo  č. 01/2021 

uzatvorená medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 

Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

  

Čl. 1.   

ZMLUVNÉ  STRANY 
  

1.1 Verejný obstarávateľ:  Obec Krásny Brod  
      Adresa: Krásny Brod 69, 06801 Medzilaborce     
      IČO: 00323187  
      DIČ: 2021232708   
      Kontaktná osoba: Vladimír Bajaj, starosta obce           
      tel. č. +421 577321496, +421 907992028                      
      adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: http://oukrasnybrod.sk/            
     (ďalej označovaný ako „objednávateľ “) 

 

  

1.2. Zhotoviteľ:  DREAL STAV s.r.o.                

      Adresa: Andyho Warhola 195/28, 06801 Medzilaborce   

      Štatutárny orgán: Ing. Ivan Černega  

      IČO: 50378163   

      DIČ: 2120375631  

      IČ DPH:    SK 2120375631  

      Bankové spojenie:     Tatra banka, a.s.  

      Číslo účtu:   SK 32 1100 0000 0029 4802 8584  

      Telefón:   0903 561 386  
 Osoby oprávnené rokovať: Ing. Ivan Černega - konateľ   
      (ďalej označovaný ako „zhotoviteľ “) 

 

V zmysle článku 7, ods. 7.1 Zmluvy o dielo č. 01/2021 zo dňa 29.10.2021 (ďalej len „Zmluva“) sa 

zmluvné strany dohodli, že Zmluva sa mení nasledovne: 

 

Čl. 1. 

Predmet dodatku 

 
1.  Dopĺňa sa článok 6. Osobitné dojedania 

6.6 Zhotoviteľ  stavebných prác sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác, minimálne v 

trvaní 50% doby realizácie stavebných prác, zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) 

minimálne jednu osobu, spĺňajúcu kumulatívne nasledovné predpoklady: 

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň 

b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. 

Za nezamestnanú osobu z prostredia MRK sa považuje aj osoba z prostredia MRK, ktorá bola za 

posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní. 

 

Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) 

a b) vyššie poskytne Prijímateľ Zhotoviteľovi stavebných prác potrebnú súčinnosť spočívajúcu 

v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o 

zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o 

tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným 

potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie 

príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do 

evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie). Ak Zhotoviteľ stavebných 

prác nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Prijímateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je 
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Zhotoviteľ stavebných prác oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa 

písm. a) a b) vyššie. 

 

6.7 Zhotoviteľ  stavebných prác  preukáže splnenie povinnosti uvedenej v predchádzajúcom odseku 

predložením dokumentov príslušných dokumentov (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a 

pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, 

súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.).  

 

6.8 Za nesplnenie si povinnosti podľa ods.6 a ods. 7 tohto dodatku, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 2 % z ceny diela.  

 

 

Čl. 3. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.1/2021 ostávajú bezo zmeny 

      
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží  po dva výtlačky. 

 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tohto dodatku, že nebol 

uzavretý v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú 

oprávnení k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho podpísali. 

 

4.   Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.1/2021 podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými 

zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovej stránke objednávateľa a  

po ukončení ex – post kontroly verejného obstarávania bez konštatovania zistení nedostatkov. Obe 

podmienky účinnosti musia byť splnené.  

 

 

V  Krásnom Brode:                                                                V Medzilaborciach: 
 

Dátum: 10.02.2022                                                                 Dátum: 10.02.2022 
 

Za objednávateľa:                                                                   Za zhotoviteľa:      

  
 

 

  …..........................................                                              …................................................ 

Vladimír Bajaj – starosta obce                            Ing. Ivan Černega - konateľ DREAL STAV s.r.o. 


