
  

 Dodatok č. 1  

k Zmluve o dielo  
v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - 

- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

 

 

uzavretej dňa 27.11.2014 medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ: 

Názov:                 Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava  

Sídlo:              Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín 

Korešpondenčná adresa:        Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín 

Štatutárny orgán:  PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka 

IČO:    36145106 

DIČ:     2021437913 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

Číslo účtu:                              7000481213/8180 

Osoby oprávnené konať v:       

- zmluvných veciach: PaedDr. Mária Jagnešáková  

- realizačných veciach: Ing. Marta Rusnáková  

Tel:    043/5816117 

Fax:    043/5816133 

E-mail: projekty@oravskemuzeum.sk 

 

 ( ďalej len  „objednávateľ“)  

 

 

Zhotoviteľ: GAMA stavebná firma, s.r.o.      

Sídlo:    Kukučínova 641/4, 054 01 Levoča 

IČO:   44639872 

DIČ: 2022771520 

IČ DPH:   SK 2022771520 

Zastúpený:   Jozef Galajda 

Bankové spojenie:  UniCredit Bank 

Číslo účtu:   1054912018/1111 

Osoby oprávnené jednať v: 

                 -zmluvných veciach:  Jozef Čuj         

                 -realizačných veciach:  Jozef Galajda       

Telefón:     0905 563 747, 0905 493 008 

Email:   gamagalajda@gmail.com 

Zapísaný v registri:   Okr.súdu Košice I v odd. Sro vo vložke č.23276/V      

                                         

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:  

 

V článku č. III Miesto a termíny realizácie diela Bod č. 3.2 sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza 

nasledovným znením: 
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 3.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo (Čl. II) v nasledovných termínoch realizácie Diela :   

 začiatok realizácie diela: do 7 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy objednávateľom s tým, 

že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska 

samostatne (osobitne).  

 

 ukončenie prác:   do 15.8.2015. 

 

Ukončenie predmetu zmluvy o dielo v rozsahu článku II. tejto zmluvy o dielo sa rozumie 

odovzdanie  kompletnej dodávky diela, o čom sa pri preberacom konaní po ukončení stavebných 

prác vyhotoví Zápis o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela, ktorý podpíšu oprávnení 

zástupcovia obidvoch zmluvných strán. 

Ak zhotoviteľ vykoná dielo a pripraví ho na odovzdanie pred dohodnutým termínom, 

objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Objednávateľ sa 

zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a za zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu. 

          

Ostatné články a body zmluvy zostávajú v platnosti. 

                                                                                          

Odôvodnenie zmeny termínu ukončenia diela: 

Celková obnova prízemia Thurzovho paláca pozostáva z realizácie stavebných a reštaurátorských 

prác. Dôvodom zmeny termínu ukončenia diela je upozornenie reštaurátorov, že vzhľadom na 

klimatické pomery Oravy sa v uvedených priestoroch Oravského hradu pohybuje teplota v januári – 

marci od 3 do 6º C a pri tejto teplote nie je možné vykonávať reštaurátorské zásahy kvôli použitiu 

mokrých procesov v technológii reštaurovania omietok (potrebný rozsah teplôt je od 15 - 20 º C). Túto 

teplotu nemožno dosiahnuť umelým temperovaním kvôli ochrane pamiatkových hodnôt renesančných 

omietok a muriva - pri náhlom zvýšení teploty hrozí riziko popraskania malieb. Nedodržanie 

technologických procesov by malo vplyv na zníženie kvality diela a na dohodnuté záručné lehoty. 

Z týchto dôvodov nastáva posun v harmonograme realizácie stavby „Obnova a reštaurovanie prízemia 

Thurzovho paláca“ a tým aj posun termínu ukončenia celkovej realizácie diela.  

Reštaurovanie a obnova Thurzovho paláca je realizované v rámci projektu „História je svedkom 

doby, životom pamiatky a majstrom života“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 - 2014. Objednávateľ 

požiadal Riadiaci orgán Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

o schválenie zmeny termínu ukončenia realizácie projektu, táto zmena bola schválená dňa 6.2.2015. 

 

V Oravskom Podzámku, dňa 17.03.2015              V Oravskom Podzámku, dňa 17.03.2015           

 

Za zhotoviteľa :      Za objednávateľa : 

 

 

 

..........................................                                          .............................................. 

                                                                                    


