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Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo: 16082021 
uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na realizáciu diela 

„REKONŠTRUKCIA VYBRANÝCH MK, VYBUDOVANIE ODSTAVNEJ PLOCHA A 

ÚPRAVA RYGOLU V OBCI VÍGĽAŠ“ 

 

Čl. I  Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ : 

Obchodné meno:  Obec Vígľaš  

Sídlo:   Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš 

Štatutárny orgán: Ing. Róbert Záchenský, starosta obce  

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

IBAN:    SK35 0200 0000 0000 0292 2412 

IČO:   00320382 

DIČ:   2021318761 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:  NEDELKA s.r.o. 

Sídlo:   Pstruša, Dolinky 419, 962 12  Vígľaš   

Štatutárny orgán : Nedelka Marek - konateľ 

Mobil:   +421  904 993 266 

E-mail:   nedelkasro@gmail.com 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

Číslo účtu:  SK19 0200 0000 0025 8556 5451 

IČO:   44 662 882 

DIČ:   2022799658 

IČ DPH:   SK2022799658 

Zápis v obch. registri SR, Vložka číslo: 16202/S, oddiel: Sro 

 (ďalej len „zhotoviteľ") 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

Čl. II  Predmet dodatku 

 

Podkladom pre uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo číslo: je rozpočet stavby – 

Vybudovanie odstavnej plochy Železničná ulica, Vígľaš.  

Ide o doplňujúce, stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, 

poskytuje ich pôvodný dodávateľ a  

1. nie je možná z ekonomických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej 

zameniteľnosti alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, a 

2. spôsobí verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, 
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Dodatkom sa nemenia jednotkové ceny položiek, ktoré boli obsiahnuté v pôvodnom ponukovom 

rozpočte, menia sa len v množstvách za položky 

- Asfaltový betón AC 11(57715-4221),  

- Rezanie stávajúceho živicového krytu(91973-5112)  

- Presun hmôt pre pozemné komunikácie(99822-5111).  

 

Predmetom zmeny je úpravy na základe rozpočtu Vybudovanie odstavnej plochy Železničná 

ulica, Vígľaš.  

Prílohy č. 1 – Rozpočet – rozpočtára Ing. Ivana Kollára (IČO: 41654919) viď. prílohy dodatku č. 1. 

 

III. 

Záverečné ustanovenia 

 Ostatné články, body a ustanovenia tejto Zmluvy o dielo číslo: ostávajú nezmenené. 

 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami 

obidvoch strán a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení v zmysle platnej legislatívy. 

 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si 

ponechá Objednávateľ  a jeden Zhotoviteľ. 

 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo pred jeho 

podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo bol uzavretý po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, nie v 

tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je príloha : 

Príloha č.1 – Rozpočet 

 

 

Vo Vígľaši, dňa .............................  Vo Vígľaši, dňa ......................... 

 

 

 

 

 

 

 

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

Objednávateľ                   Zhotoviteľ 

Ing. Róbert Záchenský, starosta obce  Nedelka Marek - konateľ spoločnosti 

 

 


