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Dodatok č. 1 k  

ZMLUVA O DIELO (NÁVRH)  

  
je uzavretá podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona   

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a 

doplnkov  

   

   

Číslo zmluvy u objednávateľa: ..............   

   

Číslo zmluvy u zhotoviteľa: ...............   

  

  

  

  

  

  

  

Objednávateľ:   Obec Vígľaš  

  Sídlo:  Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš  

  Zastúpený:   Ing. Róbert Záchenský, starosta  

  Osoba oprávnená rokovať    

vo veciach zmluvných  Ing. Róbert Záchenský  

  vo veciach technických  Ing. Matúš Strelec  

  IČO:     00320382  

  DIČ:    2021318761  

  

  

  

   

Zhotoviteľ:   L&Z Čech s.r.o.   

      Sídlo:                                    Balkán 53, 960 95 Zvolen   

            Zapísaný v: OR SR, Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro,                                              

vložka číslo: 4941/S  

  Zastúpená:                          Ing. Ladislav Čech  

Osoba oprávnená rokovať            

vo veciach zmluvných  Ing. Ladislav Čech 

  vo veciach technických  Ing. Ladislav Čech 

  IČO:       36025500  

  DIČ:     2020067456 

           Bankové spojenie:  VÚB a.s. 

     Číslo účtu:                           SK 06 0200 0000 0012 1366 3451  
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Dodatkom č. 1 sa mení: 

 

II. 

Cena za dielo a platobné podmienky  

  

1. Zmluvné strany sa  dohodli,  že  cena  za dielo  je  stanovená  dohodou  na  základe  výsledku 

verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších 
právnych predpisov a predstavuje bez DPH 154 316,22 € ,  DPH predstavuje sumu 30 863,24 € 

a cena predmetu zmluvy s DPH,  ktorú  sa  objednávateľ  zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť 

predstavuje sumu 185 179,46 €.  Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je 

záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené 

náklady  zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou  projektu. Cena je konečná a nie je možné 

ju meniť.   

 

nasledovne: 

 

2. Zmluvné strany sa  dohodli,  že  cena  za dielo  je  stanovená  dohodou  na  základe  výsledku 

verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších 

právnych predpisov a predstavuje bez DPH 153 423,79 € ,  DPH predstavuje sumu 30 684,76 € 

a cena predmetu zmluvy s DPH,  ktorú  sa  objednávateľ  zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť 

predstavuje sumu 184 108,55 €.  Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je 

záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené 

náklady  zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou  projektu. Cena je konečná a nie je možné 

ju meniť.   

 

Odôvodnenie: K zmene došlo z dôvodu, že v súhrnnom rozpočte sa uvádza pri položke č 91 „Systém 

stropného/stenového vykurovania a chladenia“ cena 13 426,25 eur bez DPH ale v čiastkovom rozpočte 

„Objekt : Systém stropného/stenového vykurovania a chladenia“ je uvedená cena 12 533,82 eur bez 

DPH. K tejto administratívnej chybe došlo pri prepisovaní. Finančný rozdiel vo výške 892,43 Eur bez 

DPH bol z celkových nákladov odpočítaný. 

 

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

 

1. Dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami Dodatok nadobúda 

účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:  
b) dôjde k jeho schváleniu zo strany Riadiaceho orgánu  

c) dôjde k zverejneniu Dodatku k Zmluve o dielo v zmysle platnej legislatívy.  

2. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého 
na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.   

3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre 

bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.   

4. Práva a povinnosti z tohto Dodatku prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.  

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.  

6. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo 
právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.   
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7. Dodatok bola pred podpísaním nahlas prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na znak toho, že 

tomuto dodatku porozumeli  a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.   

  

  

  

  za Zhotoviteľa  

  

  

za Objednávateľa  

  v.............................. dňa ......................  

  

  

  

v........................... dňa ......................  

   ________________________    _______________________   

 


