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Z M L U V A   O   D I E L O 

Dodatok č. 1 
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  

v znení neskorších predpisov medzi 
 
 
 

Základná škola Čaňa 
so sídlom    Pionierska 33, 044 14 Čaňa 
IČO    31953204      
DIČ:    2021235887 
bankové spojenie   
číslo účtu    
v mene  ktorej koná  Mgr. Zuzana Bruncová – riaditeľka školy 
(ďalej len „objednávateľ“) 
„na jednej strane“ 
 
a 
 
O.K. P - STAV s.r.o. 
so sídlom   Študentská 1/274, 040 01 Košice 
IČO    46 520 732 
DIČ    2023476961 
IČ DPH   SK2023476961 
bankové spojenie   
číslo účtu  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  v oddiele Sro,  vo vložke č. 29166/V 
v mene spoločnosti koná Peter Knap - konateľ 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
„na druhej strane“ 
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 
 
Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1 ku Zmluve 
o dielo. 
 

Preambula 
1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť na právne úkony a táto ich spôsobilosť nie je ničím 
obmedzená, a že vyššie označené osoby majú oprávnenie konať za zmluvné strany v plnom rozsahu. 
Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sú podľa osobitných predpisov oprávnené na výkon všetkých činností, ktoré 
sú nevyhnutné na plnenie povinností vzájomne dohodnutých v tomto Dodatku č. 1. 

2. Zmluvné strany v súlade s výsledkom verejného obstarávania zadávania zákazky na predmet zákazky: 
„Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ Čaňa“  zadávanej na základe výzvy na predkladanie ponúk, 
uzatvárajú tento  

 

 

Dodatok č. 1 
 
1. PREDMET DODATKU č. 1 
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela – stavby: 

názov stavby:  „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ Čaňa“ 

miesto stavby:  Základná škola Čaňa 

stavebník:  Základná škola Čaňa (objednávateľ) 

1.1  Predmetom tohto Dodatku č. 1 je upravený rozpočet (doplnkové práce v počte 11 položiek uvedených 
v prílohe č. 1 Dodatku č. 1). Počas realizácie prác na hore uvedenej stavbe došlo k zmene položiek rozpočtu, 
ktoré boli nepresne stanovené a tak vznikli doplnkové práce. Uvedené doplnkové práce sú nevyhnutné pre 
bezproblémové fungovanie diela „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ Čaňa“. Z tohto titulu sa predmet 
Zmluvy o dielo rozširuje o uvedené nové položky. 
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2. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY 
Mení sa časť článku V. CENA ZA DIELO bod 5.1 pôvodnej Zmluvy o dielo 

2.1 Z dôvodu zmeny rozsahu diela sa menia rozpočtové náklady na dielo „Rekonštrukcia sociálnych zariadení 
v ZŠ Čaňa“ nasledovne: 
Cena diela bez DPH podľa základnej zmluvy:   62 224,29 € 

Cena diela bez DPH zvýšená o podľa Dodatku č. 1:  10 691,14 € 
Cena diela bez DPH po zmene:     72 915,43 € 

DPH 20 %       14 583,09 € 

Cena diela s DPH po zmene:     87 498,52 € 

2.2 Pôvodná Zmluva o dielo sa dopĺňa o Dodatok č. 1 a novú prílohu nasledovne: 
Príloha č. 1 – Upravený rozpočet 

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti v pôvodnom znení. 
 
3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
3.1 Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. 

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom č. 1 sú nedotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny. 

3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a nadobudne účinnosť 
najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke verejného obstarávateľa v zmysle § 47a 
zákona 546/2 010 z 9. decembra 2010. následnom zverejnení. 

3.4 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom objednávateľ a zhotoviteľ dostanú 
po jednom vyhotovení. 

3.5 Zmluvné strany spoločne potvrdzujú,  že sa pred podpisom Dodatku č. 1 zoznámili  s jeho obsahom, poznajú 
jeho obsah a účel. Svojimi vlastnoručnými podpismi a otlačkami pečiatok obe zmluvné strany potvrdzujú, 
že celý text tohto Dodatku č. 1 je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle. 

 
 
 
 
 
 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 

V ................................ dňa ________    V ..............................dňa ________ 


