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DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO 

uzatvorenej dňa 10.08.2018, podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

 

medzi zmluvnými stranami: 

Názov:   Obec Príbelce  
IČO:   00 319 520 
DIČ:   2021243224 
Sídlo:    Príbelce 234, 991 25 Čebovce 
Štatutárny orgán:  Ing. Tibor Čierny, starosta obce 
Bankové spojenie: SK12 5600 0000 0014 0754 0003 
E-mail:   tibor.cierny@pribelce.sk 
   na strane jednej (ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Obchodné meno: RENOVIA, s.r.o.      
IČO: 31 627 684 
DIČ: 2020476667 
IČ DPH: SK2020476667 
Sídlo: Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec 
Registrácia: OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 2660/S 
Štatutárny orgán: Jaroslav Krnáč                   
Zodpovedný zástupca: Jaroslav Krnáč 
Tel.: 045/5331 354 
E-mail: renovia@renovia.sk 
Bankové spojenie:         Tatra Banka a.s. 
IBAN:   SK98 1100 0000 0026 2106 2027   
   na strane druhej (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 
(Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ a jednotlivo aj ako „zmluvná 
strana“). 
 

DODATKOM č. 1 sa ZMLUVA O DIELO zo dňa 10.08.2018 mení a dopĺňa nasledovne: 

 

Článok I.  
Predmet dodatku k zmluve o dielo 

 
Predmetom plnenia dodatku č. 1 k zmluve o dielo sú práce naviac na stavbe „Rekonštrukcia 

miestnych komunikácií v obci Príbelce – SO 01 Rekonštrukcia ulice Janka Kráľa“, 

ktorých potreba vznikla podrobným posúdením konštrukčných vrstiev časti miestnej 

komunikácie v staničení od 0,010 do 0,120 km, kde je nutné uložiť ďalšiu konštrukčnú vrstvu 

asfaltového koberca na ploche cca 380 m2. Uvedené práce neboli zahrnuté v pôvodnom 

výkaze rekonštruovaných plôch. Uvedené práce naviac bude nutné vykonať pre zabezpečenie 

plnohodnotnej funkčnosti miestnej komunikácie.  
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Článok II.  
Cena za vykonanie diela 

 
Celková zmluvná cena za úplné vykonanie predmetu zmluvy o vykonanie diela je určená 

dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z.  o cenách v znení neskorších 

predpisov ako cena celkom vrátane DPH sa týmto Dodatkom mení nasledovne: 

Pôvodná cena diela vo výške: 

P.č. 
Názov predmetu zákazky 
(cenová špecifikácia prác 

a dodávok zhotoviteľa) 

cena celkom 
(EUR bez 

DPH) 

DPH 20 % 
(EUR) 

cena celkom 
(EUR s DPH) 

1. 

Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií v obci Príbelce – 
SO 01 Rekonštrukcia ulice 
Janka Kráľa 

63.868,08 12.773,62 76.641,70 

 

sa zvyšuje o sumu: 

P.č. 

Názov predmetu zákazky 

(cenová špecifikácia prác 

a dodávok zhotoviteľa) 

cena celkom 

(EUR bez 

DPH) 

DPH 20 % 

(EUR) 

cena celkom 

(EUR s DPH) 

1. 

Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií v obci Príbelce – 
SO 01 Rekonštrukcia ulice 
Janka Kráľa 

3.500,00 700,00 4.200,00 

 

a nová cena celkom predstavuje sumu: 

P.č. 

Názov predmetu zákazky 

(cenová špecifikácia prác 

a dodávok zhotoviteľa) 

cena celkom 

(EUR bez 

DPH) 

DPH 20 % 

(EUR) 

cena celkom 

(EUR s DPH) 

1. 

Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií v obci Príbelce – 
SO 01 Rekonštrukcia ulice 
Janka Kráľa 

67.368,08 13.473,62 80.841,70 

 

Zmluvná cena celkom vrátane DPH slovom: Osemdesiattisíc osemstoštyridsaťjeden eúr 

a sedemdesiat centov. 

 
Článok III.  

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú v platnosti 

nezmenené. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, dve pre objednávateľa a jedno pre 

zhotoviteľa. 
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4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie 

v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne 

vedomí následkov z neho vyplývajúcich.  

 

V Príbelciach, dňa 27.08.2018 V Príbelciach dňa 27.08.2018             
 
 
 
 
Objednávateľ: Zhotoviteľ:

    
 
   
 
 
 
 ............................................................                               .................................................... 
             Ing. Tibor Čierny  Jaroslav Krnáč 
               starosta obce      konateľ 
 


