
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 08/2018 
  

uzavretej  v zmysle §536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“) 

 

 

 

  

Čl. I. 

 Zmluvné strany 

 

Objednávateľ :       Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb  

                                            Dolný Kubín          

Sídlo       :       M. Hattalu 2161, 026 01 Dolný Kubín         

štatutárny zástupca  :       Ing. Tatiana Nesvadbová         

bankové spojenie :       Štátna pokladnica          

IBAN   :       SK27 8180 0000 0070 0048 5812                                 

IČO   :       17060664         

DIČ   :       2020562324        

telefón   :       043/5884881         

email   :       dddk@vuczilina.sk 

               

Zhotoviteľ  :       Peter Franko 

Sídlo                           :       Matúškova 1640/14, 026 01 Dolný Kubín 

Zápis   :       Okresný úrad Dolný Kubín, č. 503-4449 

štatutárny zástupca :       Peter Franko 

bankové spojenie :       ČSOB, a.s. Dolný Kubín 

IBAN   :       SK90 7500 0000 0040 1420 9954                                     

IČO   :       35081112                                     

DIČ   :       1036081332                      

email   :       franko.paint@gmail.com                                 
 

 (ďalej spolu len „zmluvné strany“)  

  

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a v zmysle Zmluvy o dielo č. 08/2018 zo dňa 

13.12.2018 (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára tento Dodatok č. 1  k predmetnej zmluve z dôvodu 

zmeny rozsahu prác v čl. II. Predmet plnenia ZoD č. 08/2018.  

 

 

 

 

  

 Čl. II. 

 

Predmet plnenia – zmena rozsahu prác 

 

2.1. Počas plnenia prác pre objednávateľa sa zmenil rozsah prác. Pri maľovaní interiéru 1. a 2. NP 

v niektorých miestnostiach odpadla pôvodná omietka. Zhotoviteľ musel oproti výkazu výmer 

vykonať práce navyše, ktoré neboli nacenené. Sú to nasledovné práce: 

- odstránenie odpadnutej omietky 

- očistenie stien 

- nanesenie penetračného náteru 

- natiahnutie stierky, zahladenie stierky 



- nanesenie nového náteru v dvoch vrstvách 

 

Súpis týchto miestností aj s fotodokumentáciou je súčasťou tohto dodatku. 

 

 

 

 

 

Čl. III. 

 

 

Cena 
 

 

3.1. V článku IV. bod 4.2. sa mení   nasledovným novým znením : 4.2. Dohodnutá zmluvná cena 

bola určená na sumu vo výške  4. 804,20 EUR vrátane DPH / slovom štyritisícosemstoštyri 

eur,dvadsaťcentov/. 

 

 
 

Cena diela je uvedená v členení:  

Cena pôvodného predmetu zmluvy za zhotovenie diela:   

    bez DPH   3 587,20  EUR      

    výška DPH       717,00  EUR    

    cena vrátane DPH  

  

 

  Cena naviac prác :  

4 304,20  EUR    

  bez DPH      416,67 EUR      

  výška DPH         83,33 EUR    

  cena vrátane DPH     500,00 EUR   

 

 

      

Cena diela bez DPH celkom:    4 003,87 EUR   

 výška DPH            800,33 EUR 

Cena diela s DPH celkom :       4 804,20 EUR  

  

(ďalej len „cena za zhotovenie diela“).  

  

 

 

  

Článok IV.  

Záverečné ustanovenia  

  

 

3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa platných predpisov .   

3.2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.   



3.3. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom, 

dobrovoľne vlastnoručne podpísali.   

3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je 

ničím obmedzená.  

3.5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a 

jeden pre zhotoviteľa.   

  

 

 

 

 

  

V Dolnom Kubíne dňa 19.12.2018   V Dolnom Kubíne dňa 19.12.2018  

 

  

 Za objednávateľa:                                                       Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

_____________________________                            ______________________________ 

      ZPS a DSS Dolný Kubín                                     Peter Franko         

     Ing. Tatiana Nesvadbová    Maliarske, natieračské a tapetárske práce 

                 riaditeľka                      Dolný Kubín 

 

 

 

             

  


