
Dodatok č.1 
k zmluve o dielo 04/2018 na Externý projektový manažment 

 
I. ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1 Objednávateľ:  
Názov Obec Jakubovany 

Sídlo Jakubovany21, Jakubovany, 03204, Liptovský Ondrej 

Štatutárny zástupca Ing. Milan Zuzaniak – starosta obce 

IČO 00315273 

DIČ 2020581387 

IČ DPH Neplatca DPH 

E-mail starosta@jakubovany.sk 

Internetová stránka  

Bankové spojenie VÚB a.s., Pobočka Liptovský Mikuláš 

Číslo účtu SK63 0200 0000 0000 2202 3342 
 
 
1.2 Poskytovateľ:  
Názov LeXtom s.r.o. 

Sídlo Námestie Osloboditeľov 62/3, Liptovský Mikuláš, 03104 

Štatutárny zástupca PaedDr. Tomáš Hvostik 

IČO 50251015 

DIČ 2120265631 

IČ DPH SK2120265631 

E-mail lextomsro@gmail.com 

Internetová stránka  

Bankové spojenie Slovenská Sporiteľňa a.s. 

Číslo účtu SK 90 0900 0000 0051 1007 5268 
 

 
II. CENA DIELA  

 
2.1 Podľa bodu 2.1.1 zmluvy o dielo bola odmena zhotoviteľa za vykonanie diela fakturovaná 
jednotlivo Viď. Zmluva o dielo. 
2.2 Túto fakturáciu meníme na jednorazovú platbu 12000,- Eur, ktorá bude vyfakturovaná po 
ukončení realizácie stavebných prác v súlade s vykonaným zmluvne dohodnutým objemom 
prác podporných aktivít. 
 



III. TERMÍN DODANIA DIALA A PLATOBNÉ PODMIENKY ZA DIELO 
 

3.1. Termíny pre vykonanie diela zhotoviteľom sa menia nasledovne: 
- Ukončenie realizácie podporných prác externého manažmentu v súlade s hlavnými 

aktivitami projektu a realizáciou stavebných prác a prác spojených s ich dodávkou  do 
17.6.2020. 

- Následne spracovanie monitorovacích správ a žiadostí o koncovú platbu, hlásenie 
o ukončení hlavných aktivít projektu do 17.7.2020. 

- Nasledovné monitorovacie správy do 31.12.2025 
 

 
IV. DÔVOD  DODATKU 

 
4.1 Na základe pozastavenia  HAP na obdobie od 02.07.2018 do 16.04.2019 a od 26.06.2019 
do 12.11.2019 so spätnou platnosťou. V zmysle podmienok Výzvy č. OPKZP-PO4-SC431-
2017-19 by mal byť projekt ukončený do 24 mesiacov od účinnosti ZoNFP, t.zn., čo znamená 
v našom prípade do 23.05.2020.  
4.2 V zmysle vyššie uvedeného vyjadrenia  o posúdenie OVZ a skutočnostiam ktoré nastali 
v časovom harmonograme došlo dňa 17.03.2020 k odovzdaniu staveniska a v zmysle ZoD by 
stavebné práce mali byť zrealizované do 3 mesiacov od prevzatia staveniska. Takže  by 
realizácia hlavných aktivít mala byť ukončená v lehote do 17.06.2020. 
4.3 V súlade s harmonogramom realizácie hlavných aktivít sme posunuli termín pre  
ukončenie podporných aktivít  a spracovanie koncovej dokumentácie k dátumu 17.07.2020.  
Za ukončenie podporných aktivít a pre zmenu harmonogramu považujeme tento dátum po 
schválení dodatku č.1 kontrolou VO. 
 

V.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

5.1 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť okamihom podpisu obomi zmluvnými 
stranami  
5.2 Ostatné ustanovenia ZoD ostávajú nezmenené 
5.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch z ktorých každá strana dostane po jednom 
a dva budú slúžiť pre kontrolu VO 
5.4 Súčasťou dodatku je aj zmluva o dielo 04/2018 
 
 
 
V Jakubovanoch:                                                        V Jakubovanoch: 
 
 
 
 
 
 
       Objednávateľ                                                               Poskytovateľ 
 
Ing . Milan Zuzaniak                                                 PaedDr. Tomáš Hvostik 
 
      Starosta                                                                           Konateľ 
Obce jakubovany                                                             LeXtom s.r.o. 


