
 

 

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  
 

(ďalej v texte iba „Zmluva“ alebo aj „Z20-015-003“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 

uzavretá v zmysle § 536 - 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

1. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ:  Obec Pečovská Nová Ves 
Zastúpený:   PhDr. Jaroslav Dujava - starosta obce 
Sídlo:    Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 
IČO:    00327590 
DIČ:   2020711660 
Bankové spojenie:  VÚB a.s. Prešov 
Číslo účtu:   SK51 0200 0000 0000 0292 0572 
 

1.2  Zhotoviteľ:   Swietelsky–Slovakia spol. s r.o. 
Štatutárny orgán: Ing. Walter Spitaler – konateľ spoločnosti 
   Vladimír Lesovský – konateľ spoločnosti 
Zastúpený:   Ing. Štefan Olejník, riaditeľ oblasti Východ 
   Ing. Radoslav Gerka, vedúci oddelenia prípravy a kalkulácie 
Sídlo:   Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava 
IČO:   00 896 225 
DIČ:   2020294144 
IČ DPH:   SK2020294144 
Bank. spoj.:   TATRABANKA a.s. Bratislava 

 Číslo účtu:   SK58 1100 0000 0026 2304 3487 
                           

2. Predmet dodatku k zmluve 

 

2.1 Predmetom písomného Dodatku č. 1 je zmena rozsahu prác stavby „Dobudovanie 

vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO 02 Splašková kanalizácia“ 

v dôsledku nových skutočností zistených počas realizácie stavby, ktoré nebolo možné pri 

náležitej snahe Objednávateľa zistiť pred podpisom Zmluvy o Dielo zo dňa 15.04.2019. 

Všetky zmeny rozsahu prác, sú zaznamená v stavebnom denníku a samostatných 

potvrdených dokumentov, ktoré sú spomenuté v dôvodovej správe. 

2.2 Rozsah naviac a menej prác je špecifikovaný rozpočtom, ktorý je súčasťou prílohy tohto 

písomného dodatku. Rozsah naviac a menej prác je odsúhlasený Objednávateľom. 

2.3 Dodatok č. 1 dopĺňa bod 5.1 Zmluvy o dielo o nasledujúci text: 

Cena naviac prác bez DPH    23 577,96 € 

Cena menej prác bez DPH    25 015,98 € 

Celková cena diela bez DPH    173 761,96 € 



 

 

DPH 20%      34 752,40 € 

Celková cena diela vrátane naviac prác s DPH 208 514,36 € 

2.4 Tento písomný dodatok je spracovaný v súlade s bodom 5.8 Cena za dielo (v zmysle 

o ZoD).  

 

3. Záverečné ustanovenia dodatku 

 

3.1 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán týmto dodatkom neupravené zostávajú 

nemenné.  

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 5 vyhotoveniach (štyri pre Objednávateľa a jedno pre 

Zhotoviteľa). 

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali 

a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.  

3.4 Neoddeliteľnou prílohou dodatku je rozpočet naviac a menej prác. 

3.5 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.  

 

 

V Pečovská Nová Ves, dňa 15.07.2019        V Prešove, dňa 15.07.2019 

 

 

 

 

 

____________________________                          ______________________________ 

PhDr. Jaroslav Dujava     Ing. Štefan Olejník 

Obec Pečovská Nová Ves               Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 

na základe plnej moci  

 

 

 

______________________________ 

       Ing. Radoslav Gerka 

                  Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 

na základe plnej moci 

 

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č.1 ZoD: Z20-015-0003: 

 príloha č. 1 - položkovitý rozpočet pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie 

nákladov stavby 


