
Dodatok č.1  
k  
 

ZMLUVE O DIELO  

uzavretá podľa par.536 a nasl. zákona č.513/1991  Zb.( Obch.zákonníka) 

___________________________________________________________ 
 

Zmluvné strany: 
 
 

Objednávate ľ: Obec Červený Kláštor 
Sídlo: OcÚ č. 65, 059 06 Červený Kláštor, okr. Kežmarok   
Štatutárny zástupca  : Ing. Štefan Džurný, starosta obce 
Zástupca k rokovaniam 
vo veciach : 
 

 

a/ technických: Ing. Štefan Džurný 
b/ zmluvných :          Ing. Štefan Džurný 
IČO  : 00326135 
IČ DPH:  Neplatca DPH 
DIČ : 2020 697 118 
Bankové spojenie  : VÚB, a.s. 
IBAN:  SK14 0200 0000 0000 2962 4562  
BIC/SWIFT:             SUBASKBX   
Tel.: 052/4181291 
E-mail: obecck@orangemail.sk 

 
Zhotovite ľ: GLAVAČKO, s.r.o. 
Sídlo: Slovinky 140, 053 40 Slovinky 
Štatutárny zástupca  : Adam Soľák 
Zástupca k rokovaniam 
vo veciach : 
 

 

a/ technických: Adam Soľák 
b/ zmluvných :          Adam Soľák 
IČO  : 50 789 848 
IČ DPH: Neplatca DPH 
DIČ :   
Bankové spojenie  : Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:  SK7609000000005109863478  
BIC/SWIFT:             GIBASKBX 
Tel.: +421  919 217 369 
E-mail:  adam.solak.glavacko@gmail.com 

                   
                           
 
 
 

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č.1  k zmluve o stavebnom diele ktorá sa mení 
a dopĺňa takto:  

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Zmluvné strany uzavreli dňa 06.09.2018 zmluvu o stavebnom diele, ktorej predmetom je zhotovenie 

stavebného diela: „Stavebné úpravy plochy pred kostolom v obci Červený Kláštor - SO 01: 
odstavné plochy pre osobné motorové vozidlá“   ( ďalej len „zmluva o dielo”, skrátene “ZoD”). 
V súlade s bodom 2 čl.13 a bodom 5 čl. 3 ZoD uzatvárajú zmluvné  strany po vzájomnej dohode 
tento Dodatok č.1, ktorým sa mení a dopĺňa ZoD. 

 
 

 
Čl. 2 

Predmet dodatku 
 

1. Predmetom tohto Dodatku č.1 k ZoD je upresnenie predmetu ZoD  na základe porealizačného 
zamerania a skutočného vyhotovenia diela. Podkladom k naceneniu položiek rozpočtu je projekt 
skutočného vyhotovenia diela – SO-01 – odstavné plochy pre motorové vozidlá, ktorý vypracoval 
v X.2018 Ing. Miroslav Leško, Prešov. Položkovitý rozpočet stavebných prác  objektu SO-01 je 
súčasťou tohto Dodatku č.1 ako jeho príloha. Položky, ktoré neboli nacenené v pôvodnom 
rozpočte z 28.08.2018 sa ocenili podľa celoštátnych cenníkov CENEKON –aktuálna databáza. 

2. V čl.3 ZoD bod 1) a 2) sa ruší v celom rozsahu a nahrádza sa textom: 
 
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. a je doložená 
zhotoviteľom položkovitým ocenením uvedeným v rozpočte zhotoviteľa zo dňa 16.10.2018. 

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa článku 1. činí : 13 651,97 €.  (slovom  
trinásťtisícšesťstopäťdesiatjeden a  97/100). Objednávateľ poskytne preddavok vo výške 50% 
z vysúťaženej ceny diela t.j. ***  6 761,00 € a to po vystavení zálohovej faktúry zhotoviteľom. 

 
 

Čl. 3 
Záverečné ustanovenia  

 
1. Ostatné ustanovenia ZoD zostávajú v platnosti 
2. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť  
 nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. §47a Občianského  
 zákonníka v platnom znení a ust. §5a zákona č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe  
 k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom 
 znení. 
3.       Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ 

a jedno   zhotoviteľ 
4.  Príloha: Položkovitý rozpočet zo 16.10.2018 

 
 
 

V Červenom Kláštore dňa 17.10.2018 
 

  
 

 
 

___________________                                                                          _________________ 
         zhotovite ľ                                                         objednávate ľ 
                                                      Obec Červený Kláštor 

                                              zastúpená starostom obce 


