
Dodatok č. 1 ku

ZMLUVE o DlELo č,.112022

uzavretá podl'a ust.$ 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb' obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a podl'a zákona č.34312015 Z. z' o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnenĺ niektoných

zákonov v znení neskorŠích predpisov (d'alej ĺba ,,zmluva")

ČI. ĺ.
Zmluvné strany

OBJEDNAVATEĽ: obec Vígl'aš
Sídlo: Zvolenská 1,962 02 Vígl'aš
Štatutárny orgán: lng. Róbert Záchenský
tČo: 00320382
DlČ: 2021318761
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Čĺslo úČtu: SK35 o2oo oooo oooo 029224'12
Telefón/ fax : +42190564750'|
Email: sekretariat@viglas.net, starosta@viglas.net

(d'alej iba ,,objednávatel"' na strane jednej)

ZHoToVlTEĽ: NEDELKA s.r.o.
Sídlo: Vĺgl'aš-Pstľuša 419, 96202 Vĺgl'aš
Štatutárny orgán: Marek Nedelka
osoby oprávnené rokovat'
Vo veciach zmluvných: Marek NedeIka
Vo veciach technických: Marek Nedelka
lČo: 44662882
lČ opĺ: sK2o22799658
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: sK19 0200 0000 0025 8556 5451
TelefÓn/fax: +421 904993266
Email: nedelkasro@gmail.com

(d'alej len ,,zhotoviteľ" no strane druhej a spolu s objednóvateľom d'alej len,,zmluvné strany")

Preambula Dodatku č. 1

Zmluvné strany dňa 13'06.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo, predmetom ktorej sÚ stavebné práce v rámci
zadávania zákazky s nízkou hodnotou s predmetom Stavebné úpravy v obci Vĺgľaš

Čast'č. 1 - objekt 01, objekt 02 a objekt 06

časŕ'č. 2 _ objekt 03, objekt 04 a objekt 05

Vzhl'adom na polohopisné zamerania jednotlivých častí priamo v teréne na stavenisku vznikli práce
naviac, ktoré je potrebné zrealizovat'pre zabezpečenie plnej funkčnosti diela. Zmluvné strany sa v sÚlade
s ustanoveniami článku 14 ,,Zaverečné ustanovenia" Zmluvy dohodli na obsahu Dodatku č. 1
k Zmluve v tomto znení:

a
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Dodatkom č. 1 sa menĺ:

Čl. s
Gena diela

5.l Cenazazlrotovenie diela je stanovená ako výsledok verejného obstaľávania v celkovej výške

Čast'č.2 _ objekt 03, objekt 04 a objekt 05

Pľedmet zákazky
Cena v EUR

bez DPH DPH v EUR Cena celkom
v EUR s DPH

objekt: 03-Rekonštľukcia múľika a
vybudovanie oplotenia na cintoľíne

8 552,35 I 710,47 t0 262,82

objekt: 04 - Dľenáž domu smútku 5 5 13,16 I 102,63 6 615,79

objekt: 05 - Rekonštľukcia schodov 4 450,01 890,00 5 340,01

CELKOM 18 515,52 3 703,10 22218,62

Príloha č. 1 - ocenený resp. vyplnený a potvrdený výkaz výmer zhotovitel'a, ktorá bude
neoddelitel'nou súčast'ou tohto Dodatku č. 1 (pÔvodná a navýŠená).

Dodatok je uzavretý v sÚlade s $18 zákona i, 34312015 Z'z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov, ods.3, písm. a) 15% hodnoty pÔvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody ak ide ozákazku na
uskutočnenie stavebných prác.

cl.z
Záveĺeč,né ustanovenia Dodatku č. í

1. ostatne ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom č' 1 nedotknute.
2. Tento Dodatok č. 'ĺ tvorí neoddelitel'nÚ súčast' Zmluvy a nadobÚda platnosť dňom podpísania

oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom
registri zmlú.v v sÚlade s ustanovením $ 5a zák, č, 21112000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektoných zákonov (zákon o slobode informácii) v platnom
znenĺ v spojenĺ s ustanovením $ 47a zák. č. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov

3. Tento Dodatok č' 1 k Zmluve o dielo č. 112022 zo dňa 13.06.2022 je vyhotovený v 2 rovnopisoch,
z ktoých jeden obdrŽí objednávatel'a a jeden zhotovitel'.
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čast'č.| - objekt 0l, objekt 02 a objekt 06

Pľedmet zákazky
Cena v EUR

bez DPH DPH v EUR
Cena celkom
v EUR s DPH

objekt: 01-opľava otočky Dolinky autobus 4 259,35 851,87 5111,22

objekt: O2-opľava komunikácie Pstľuša 33 509,21 6 ',101,84 40 211,05

objekt: O6-Vybudovanie chodníka na ulici
Malinovského v obci Vígl'aš

44 371,38 8 874,28 53 245,66

CELKOM 82139,94 t6 427,,99 98 567,93



4' Zmluvné strany vyhlasujÚ, Že obsahu tohto Dodatku č. 1 kZmluve o dielo porozumeli, text je pre
nich dostatoČne určitý a zrozumitel'ný. Dodatok uzatvárajú slobodne, váŽne, nie za nápadne
nevýhodných podmienok a bez nátlaku a na znak sÚhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne
podpĺsujÚ'

Príloha č. 1 - ocenený resp. vyplnený a potvrdený výkaz výmer zhotovitel'a, ktorá bude neoddelitel'nou
súčasťou tohto Dodatku č' 1 (pÔvodná a navýšená)'
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