
 

Dodatok č. II. 
ku Zmluve o dielo  

na predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej škôlky Zvolenská 

130/6  v obci Vígľaš“ 

 

 

 

 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
 
 
 
 

Objednávateľ: Obec Vigľaš 
Sídlo:  Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš 
Štatutárny zástupca: Ing Róbert Záchenský 
IČO:  00320382 
DIČ:    
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IBAN:  
  
 
 
 
Zhotoviteľ: KOLEK, s.r.o. 
Sídlo  Mikušovská cesta č.5319, 984 01 Lučenec 
Zapísaný v: OR OS v Banskej Bystrici, odd.: Sro, Vl. č.: 3501/S 
Zastúpený: lng. Milan Mrva, konatel'spoločnosti 
Osoba oprávnená rokovať 
vo veciach zmluvných lng. Milan Mrva 
vo veciach technických lng. Milan Mrva 
IČO  36 001465 
DIČ  2020466074 
IČ DPH: SK2020466074  
Bankové spojenie                          SLSP, a.s. Lučenec 
IBAN  SK20  0900 0000 0003 4132 7220 
 

 

 

 

 

 

 

  



Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo (ďalej len Zmluvy) mení 

a dopĺňa v nasledovnom rozsahu: 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že doterajšie znenie čl. V. „Cena a platobné podmienky“ bod. 1 
Zmluvy o dielo sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: 
 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy: 
 
Spolu bez DPH  404 130,41 € 
DPH 20%      80826,06 € 
Spolu   484 956,49 € 
 
Slovom =štyristoosemdesiatštyritisícdeväťstopäťdesiatšesť 49/100 €= 
 
Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 

 
 

2. V prílohe č. 1: Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy – Výkaz výmer, v častiach 

Systém stropného/stenového vykurovania a chladenia, Elektroinštalácia, sa upravujú a menia položky 

z dôvodu náhrady ekvivalentnými výrobkami.   

3. V prílohe č. 1: Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy – Výkaz výmer, v časti 

Vzduchotechnika sa nebudú realizovať nasledujúce položky: 

 

p.č. Názov položky Mj Počet jednotiek 
Jednotková 

cena bez DPH 
[EUR] 

Cena spolu 

bez DPH [EUR] 

3 

Izbová rekuperačná jednotka, 50 
m³/hod, 1,4/3 W, 800/1450 ot/min, 
230V/50Hz, s reguláciou a 
príslušenstvom 

ks 35 395,00 13 825,00 

4 
Izbová rekuperačná jednotka, 50 
m³/hod, 1,4/3 W, 800/1450 ot/min, 
230V/50Hz,  s príslušenstvom 

ks 1 289,2265,501 265,50 

5 
Doska izolačná z minerálnych vlákien 
hr.150mm 600x1000mm 

ks 36 16,5 594,00 

 

a budú nahradené položkou: 

p.č. Názov položky Mj Počet jednotiek 
Jednotková 

cena bez DPH 
[EUR] 

Cena spolu 

bez DPH [EUR] 

3 

Izbová rekuperačná jednotka, 50 
m³/hod, 1,4/3 W, 800/1450 ot/min, 
230V/50Hz, s reguláciou a 
príslušenstvom 

ks 36 407,91 14684,74 

 

 



4. V prílohe č. 1: Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy – Výkaz výmer, v časti 

Stavebné práce sa upravuje výška položky Náklady umiestnenia stavby-zariadenie staveniska z dôvodu 

odstránenia chyby vo výpočte.   

 

Upravené a zmenené rozpočtové položky sú vyznačené farebne. Upravený rozpočet je prílohou 

dodatku. 

       

 

Záverečné ustanovenia 

 
1.  Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po 

dohode oboch zmluvných strán. 
 
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti. 
 
3.  Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva  

Zhotoviteľ.  
 
4.  Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho 

obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 
 

5. Tento dodatok je platný podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne deň 

nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.   

 

 

 za Objednávateľa za Zhotoviteľa 
 

 V ....................................., dňa .................... v  ....................................., dňa ........................ 

  

 

 

  ____________________________   _______________________  

                Ing. Róbert Záchenský              lng. Milan Mrva 

      Štatutárny zástupca               Štatutárny zástupca  

 

 

 

Príloha č. 1:  Upravený rozpočet 

 


