
DODATOK Č. 1 K  

ZMLUVA O DIELO č. 06/2018 

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  

neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

 

I.   

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ :  Obec Vígľaš 
Sídlo :   Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš 

Koná prostredníctvom :   Ing. Róberta Záchenského, starostu obce 

IČO :   00320382 

DIČ:   2021318761  

Bankové spojenie : VÚB Zvolen, a.s 

IBAN:   SK22 0200 0000 0030 8643 2851 

Tel.:   045/539 42 43 

E mail:    sekretariat@viglas.netk 

Zástupca na rokovanie 

vo veciach technických: Ing. Róbert Záchenský 

Tel:    045/539 42 43, 0905 647 501 

E mail:   starosta@viglas.net 

 

(ďalej len „objednávateľ”) 

 

a 

 

2. Zhotoviteľ :  ASTA-STAV s.r.o. Vígľaš  

     

Sídlo :   Zvolenská 603/90A 

Koná prostredníctvom:  Jombík Ján 

Zástupca na rokovanie  

vo veciach zmluvných: Jombík Ján 

IČO :   48289175 

DIČ :   2120120552 

IČ DPH :   SK2120120552 

Bankové spojenie : VÚB Zvolen 

Číslo účtu : 

IBAN:    SK66 0200 0000 0035 5314 7559 

Tel:   0421905493741 

Fax:    

E-mail :   jombik@astasro.sk 

Zapísaný v   Obch. reg Sro vložka 28554/S 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Dodatkom č. 1 sa mení: 

IV.  

Cena za dielo 
 

1. Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona                  

NR SR č. 18/l996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 

Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. 
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2. Cena diela predstavuje: 97 062,04 Eur bez DPH (slovom 

Deveäťdesiatsedemtisícšesťdesiatdva eur/04) 

 

Predmet zákazky 
Cena v EUR 

bez DPH 

DPH         

v EUR 

Cena celkom 

v EUR s DPH 

A.) „Keď je učenie zážitkom Základná škola J. 

Drdoša Vígľaš č. 436 – stavebné úpravy – 

oprávnené náklady 

32 895,27 6 579,05 39 474,32 

B.) Keď je učenie zážitkom Základná škola J. 

Drdoša Vígľaš č. 436 – stavebné úpravy – 

neoprávnené náklady 

64 166,77 12 833,35 77 000,12 

CELKOM 116 474,44 

 

 

nasledovne: 

 

IV.  

Cena za dielo 
 

3. Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona                  

NR SR č. 18/l996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 

Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

4. Cena diela predstavuje: 99 390,37 Eur bez DPH (slovom 

Deväťdesiatdeväťtisíctristodeväťdesiat eur/37) 

 

Predmet zákazky 
Cena v EUR 

bez DPH 

DPH         

v EUR 

Cena celkom 

v EUR s DPH 

C.) „Keď je učenie zážitkom Základná škola J. 

Drdoša Vígľaš č. 436 – stavebné úpravy – 

oprávnené náklady 

33 930,46 6 786,09 40 716,55 

D.) Keď je učenie zážitkom Základná škola J. 

Drdoša Vígľaš č. 436 – stavebné úpravy – 

neoprávnené náklady 

65 459,91 13 091,98 78 551,89 

CELKOM 119 268,44 

 

 

Odôvodnenie: 

V rámci časti vykurovanie pri demontáži vykurovacích telies bolo zistené, že vykurovacie 

telesá sú skorodované a nie sú vhodné na opätovné použitie. Z tohto dôvodu – boli 

z pôvodného rozpočtu odčlenené položky -  ktoré sa nebudú realizovať = odpočet pre 

Jazykové laboratórium, Polytechnickú učebňu a časť Neoprávnené náklady. Následne boli 

vypracované nové položky potrebné pre zrealizovanie diela, pre zabezpečenie plnej 

funkčnosti vykurovania samostatne pre Jazyková učebňa, Polytechnická učebňa a časť 

Neoprávnené náklady. 

 

 

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. Tento Dodatok je vyhotovený 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.   

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  

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

  

  

  

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

   ________________________    _______________________   

 

Prílohy: 

1.) Vyčlenené položky z pôvodnej zmluvy – ON (Jazykové laboratórium, Polytechnická 

učebňa), NN 

2.) Nové položky – Jazykové laboratórium 

3.) Nové položky – Polytechnická učebňa 

4.) Nové položky - NN 


