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DODATOK č.1  K ZMLUVE O DIELO 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - strecha  

(ďalej len „Dodatok č.1“) 

 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ:  

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 
 Sídlo:  Obrancov mieru 454, 059 34 Spišská Teplica  

 Štatutárny zástupca:  Ing. Radoslav Šeliga  

        Zástupca na rokovanie 

 o veciach  technických:  Lukáš Bursa  

          IČO:      50552597      

 DIČ:  2120383023  

  IČ DPH:  SK2120383023  

 Zapísaný v Obchodnom registri Okresnéhe súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka č. 33674/P  

 Bankové spojenie:  Fiobanka 

           IBAN:      SK53 8330 0000 0020 0113 6881 

 Telefón:  0911 974 426  

 E - mail:  sro@obecspisskateplica.sk  

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Zhotoviteľ: 
Dominik Duda / DD-STRECHY 

                Miesto podnikania:            Krvavé pole 935/44, 060 01  Kežmarok 

               Zastúpený:                         Dominik Duda     

      IČO                                       40318478 

      DIČ:   1033342717 

       IČ DPH                                SK1033342717 

 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka 

 IBAN: SK5602000000001952000555 

          Tel/fax:                                                       0903638254 
          E – mail:                                                     dominikduda40@gmail.com 

Zapísaný na Okresnom úrade Kežmarok, číslo živnostenského registra: 710-5098 
      (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

Predmet dodatku 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo uzatvorenej 

20.05.2019 (ďalej len Zmluva), ktorým sa mení doterajšie znenie Článku IV a V takto: 

 

  IV. ČAS PLNENIA 
 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1 do 

30.6.2019 z dôvodu realizovania prác naviac, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte. 
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Objednávateľ je povinný najneskôr jeden deň pred zahájením prác pripraviť priestory 

k realizácii diela tak, aby zhotoviteľ mohol nasledujúci pracovný deň bez prekážok začať s 

prácami na diele. V prípade nedodržania takto určenej lehoty sa termín dodania diela predlžuje 

o čas omeškania s prípravou priestorov pre montáž.  

 

V. CENA DIELA 
 
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou 

zmluvných strán, v súlade so  zákonom  č.  18/1996  Z.z.  o  cenách  v  znení  neskorších  

predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená ponukou zo dňa 2.5.2019, ktorú vyhotovil 

zhotoviteľ a tvorí   prílohu  č. 1 k tejto zmluve a súpisom prác naviac zo dňa 19.6.2019, ktorý 

vyhotovil zhotoviteľ a tvorí   prílohu  č. 2 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre 

zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu: 
    
 Celková cena bez DPH  9 476,68 €  

DPH  20%    1 895,34  € 

Celková cena vrátane DPH 11 372,02 €  s DPH  

    (slovom : jedenásťtisíctristosedemdesiatdva eur dva centy) 

 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto Dodatku č.1 oboma 

zmluvnými stranami. 

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý 

účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

V Spišskej Teplici dňa 19. júna 2019 

 

Príloha1: Cenová ponuka-výkaz výmer 

Príloha2: Cenová ponuka-práce naviac 

 
 
Za objednávateľa:                Za zhotoviteľa:  

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.                    Dominik Duda/DD-STRECHY 
 
 
 
 
 
 
.................................................................                              .....................................................................   

            Ing. Radoslav Šeliga                                                           Dominik Duda 


