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Dodatok č.1  

k Zmluve o dielo č. 202008271 

na zhotovenie diela: 

„Detské ihrisko“ 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1. Objednávateľ 

Obchodné meno:    Obec Červený Kláštor    

Sídlo:     Červený Kláštor 65, 059 06 Červený Kláštor 

Štatutárny zástupca:   Štefan Džurný, starosta obce  

č. účtu:     SK14 0200 0000 0000 29624562 

IČO:     00326135 

DIČ:     2020697118 

DIČ:   

     

(ďalej len „objednávateľ“) 

  

 

1.2. Zhotoviteľ 

Obchodné meno:    Benet Sport, s.r.o.   

Sídlo:     Hlavná 1467, 014 01 Bytča    

Zastúpený:                 Ing. Peter Beňadik, konateľ  

IČO:     50988662    

DIČ:     2120547682  

Bankové spojenie:    Tatra banka, a.s.  

Číslo účtu IBAN:    SK89 1100 0000 0029 4404 1925 

Obchodný register:   Okresný súd Žilina, Sro, Vložka číslo: 68148/L 

  

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody v zmysle ustanovenia Čl. XV. bod 15.3. Zmluvy 

o dielo č. 202008271 dohodli na zmene zmluvy o dielo nasledovne: 

 

Článok V. 

Cena diela a rozsah prác 

 

5.1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF 

č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cena za predmet zmluvy je stanovená vrátane   20 % 

DPH, cla, dovoznej prirážky a iným zákonom stanovených príplatkov a poplatkov. Zmluvná cena je 

konečná. Stavebné dielo bude zhotoviteľom vykonané v ponúknutej cene a v požadovanej kvalite. 

     P.č. Stavba Cena v EUR 

bez DPH 

DPH  20% Cena v EUR 

s DPH 

1. 

 

 

 

 

       „Detské ihrisko“ 

 

7 007,90 

 

1 401,58 

 

8 409,48 
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5.2. Cena je viazaná na výkaz výmer, ktorý predložil objednávateľ ako podklad do súťaže, čo je do 

kvality a množstiev podrobne špecifikované ponukovým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu 

č.1. tejto zmluvy. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov 

a stavebno-montážnych prác, zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe. 

 

5.3.  Zmluvné strany sa na základe zistení počas realizácie prác dohodli na zmene rozsahu prác 

nasledovne: 

 

práce ktoré sa nebudú realizovať:                      cena celkom  - 461,70Eur bez DPH 

 

Sypké bezpečnostné povrchy na celej 

ploche - ŠTRK 30cm, bez hliny  
   461,70 92,34 554,04 

Odstránenie zeminy 35-40cm 
1,20 41 m3 49,20 9,84 59,04 

Nakladanie zeminy a odvoz na skládku do 2 km 
1,30 41 m3 53,30 10,66 63,96 

Zarovnanie a zhutnenie plochy 
0,50 102 m2 51,00 10,20 61,20 

Pokládka geotextílie 
1,00 102 m2 102,00 20,40 122,40 

Štrk praný oblý (4-8 mm) 30 cm 
5,30 31 m3 164,30 32,86 197,16 

Rozhrnutie bezpečnostného povrchu 
0,50 31 m3 15,50 3,10 18,60 

Úprava terénu a osev trávnatého semena 
0,60 44 m 26,40 5,28 31,68 

 

Odôvodnenie: 

V pôvodnom navrhovanom technickom riešení sa uvažovalo s dodaním sypkého bezpečnostného 

povrchu – štrku  pod prvky detského ihriska, ktorý sa objednávateľ rozhodol z dôvodu zabezpečenia 

vyššej kvality kladenej na bezpečnostnú plochu zmeniť.  

 

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.  

 

Tento dodatok nadobúda  platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka) 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jej textu, nie je uzatvorený v tiesni 

a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.  

Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ aj zhotoviteľ obdrží  jedno 

vyhotovenie. 

 

 

Červený Kláštor, dňa 13.10.2020                       Červený Kláštor, dňa 13.10.2020  

 

 

 

 

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

              Štefan Džurný                               Ing. Peter Beňadik                        

                starosta obce                                                                  konateľ 

         

             

              Objednávateľ                          Zhotoviteľ 


