
Dodatok č.1  

k Zmluve o dielo č. 01/2021 
  

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

  

Čl. I. 

 Zmluvné strany 

 

Objednávateľ :       Centrum sociálnych služieb Brezovec 

Sídlo       :       Martina Hattalu 2161/3, 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  :       Pavol Joštiak 

Sídlo                           :       Oravské Veselé 906, 029 62 

Zápis   :       ŽR SR 

bankové spojenie :       VUB Námestovo 

IBAN   :       SK11 0200 0000 0014 5581 7556 

IČO   :       34417222                                    

DIČ   :       1020473146             

email   :       jostiak.214@gmail.com 

 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)  

  

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a v zmysle Zmluvy o dielo č. 01/2021 zo dňa 

25.05.2021 (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára tento Dodatok č. 1  k predmetnej zmluve z dôvodu 

zmeny rozsahu prác v čl. III. Predmet plnenia ZoD č. 01/2021.  

  

 Čl. II. 

 

Predmet plnenia – zmena rozsahu prác 

 

2.1. Počas plnenia prác pre objednávateľa sa zmenil rozsah prác. Zhotoviteľ musel pri realizácii už 

vykonávaných prác vykonať práce navyše oproti výkazu výmer,  ktoré objednávateľ nepredpokladal 

a neboli nacenené v pôvodnom rozpočte. Sú to nasledovné práce: odsekanie pôvodného obkladu, 

montáž nových obkladov, oprava stien, omietanie stien, odstránenie odutých omietok, maliarske 

práce. 

 

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  5 586,80 EUR vrátane DPH. 
 

 

 



 

 

Cena diela je uvedená v členení:  

Cena pôvodného predmetu zmluvy za zhotovenie diela:   

    bez DPH   4 655,67 EUR      

    výška DPH       931,13 EUR    

    cena vrátane DPH  

  

   Cena naviac prác :  

5 586,80 EUR    

   bez DPH      666,46 EUR      

   výška DPH       133,29 EUR    

   cena vrátane DPH     799,75 EUR   

 

 

      

  Cena diela bez DPH celkom:    5 322,13 EUR   

   výška DPH       1064,43 EUR                             

  Cena diela s DPH celkom : 6 386,55 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 ......................               V Dolnom Kubíne dňa ........................... 

 

  

 Za objednávateľa:                                                       Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

_____________________________                            ______________________________ 

              CSS Brezovec                                                  Pavol Joštiak 

     Ing. Tatiana Nesvadbová 


