
DODATOK Č. 1 k 

ZMLUVE O DIELO Č.  

uzatvorený podľa ust. čl. 30., bod 30.2. pôvodnej zmluvy o dielo zo dňa 30.11.2017 

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 

1. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ : Obec Dubové  

Sídlo: Dubové 82, 962 61 Dobrá Niva 

Zastúpený:    Anna Janovicová, starostka obce 

Email: dubove@stonline.sk 

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:  SK12 0200 0000 0000 0852 3412 

IČO:    00 319 881 

DIČ: 2021339309 

/ďalej len objednávateľ/    

      

Zhotoviteľ:            TECHNOHALL SLOVAKIA SK s.r.o. 

     

Sídlo zhotoviteľa:  Odborárska 23, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 

831 02 

Zastúpený: Ján Andreides, konateľ spoločnosti  

Email: technohall@technohall.eu 

Číslo účtu: SK76 7500 0000 0040 1338 3184 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 

IČO: 36384810 

DIČ, IČ DPH: 2021501306, SK2021501306 

  

        /ďalej len zhotoviteľ/ 

         

Preambula 

Tento Dodatok č. 1 je výsledkom dohody zástupcov oboch zmluvných strán, pričom zohľadňuje 

požiadavku objednávateľa na realizáciu zmien diela. Tento dodatok sa uzatvára v zmysle § 18 

ods. 3 písm. a) zákona č 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

       

2. Predmet Dodatku č. 1 

2.1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 sú tieto zmeny pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 

30.11.2017 (ďalej len „zmluva“): 

 a) zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli, že pôvodná Príloha č. 1 zmluvy sa  

nahrádza novou  Prílohou č. 1  a dopĺňa o Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 1, ktorou je ocenený 

výmer naviac prác, ktorý zohľadňuje aj niektoré práce, ktoré sa nerealizovali, 

 b) zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 tiež dohodli na navýšení pôvodnej ceny diela 

dohodnutej v bode 4.1 zmluvy vo výške 176 088,31 EUR s DPH, a to na sumu vo výške 

218 217,89 EUR s DPH. Rozdiel sumy vo výške  42 129,58 EUR s DPH  bude objednávateľ 

uhrádzať na základe samostatnej faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to z vlastných zdrojov (nie 

z „Nenávratného finančného príspevku - NFP“), 

 c) zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli aj na úprave bodu 4.7. zmluvy, a to 

v tom zmysle, že zhotoviteľ vystaví objednávateľovi samostatnú faktúru, ktorou vyfakturuje 

objednávateľovi naviac práce vymienené objednávateľom podľa Prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 

1 po ich úplnom dodaní a prevzatí zo strany objednávateľa. 



3. Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1 

3.1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma  zmluvnými 

stranami, nie však skôr, ako v deň nasledujúci po dni zverejnenia objednávateľom. 

  

      

3.2. Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1 je ocenený výmer prác, ktorý zachytáva všetky zmeny 

diela tak, ako ich objednávateľ požaduje vykonať a ako ich zhotoviteľ ocenil. Prílohou č. 2 je 

ocenený výkaz výmer prác naviac, ktoré bude Objednávateľ realizovať z vlastných zdrojov 

     

3.3. Zmluvné strany potvrdzujú, že tento Dodatok č. 1 vrátane jeho príloh je zrozumiteľný, 

nebol uzavretý v tiesni, že si ho pred podpisom prečítali a porozumeli jeho obsahu, na dôkaz 

čoho tento Dodatok č. 1 vlastnoručne podpísali.  

       

3.4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá 

objednávateľ a dva zhotoviteľ.  

 

3.5. Ustanovenia Zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom zostávajú platné a účinné bez 

zmeny. 

 

       

V Dubovom, dňa ....................  V Dubovom, dňa ....................  

 

Za objednávateľa:    Za zhotoviteľa:    

 

 

 

 

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

Anna Janovicová – starostka obce    Ján Andreides, konateľ 

 Dubové         TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o. 


