
Podlimitná zákazka podľa zákona č. 25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
                                      DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY 

                             „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Nižné 

Ladíčkovce“ 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

 

(ďalej len "Dodatok") 

 

1.   Zmluvné strany  

 

Objednávateľ:              Obec Nižné Ladíčkovce 
Sídlo:               Nižné Ladičkovce 55, 067 11 Ľubiša 
Štatutárny zástupca:             Juraj  Brehovský 
Osoba oprávnená rokova          Juraj  Brehovský 
vo veciach zmluvných:      
e-mail:                                         obecnladickovce@stonline.sk    
IČO:              00323306 
DIČ:              2021173671                             
Bankové spojenie:                     Prima banka Slovensko 
Číslo účtu:                           SK31 5600 0000 0089 0308 4002 
 
(ďalej len "Objednávateľ") 
 
 
Zhotoviteľ:  WOLIMEX s. r. o.  
Sídlo: Stöcklova 19 , Bardejov 085 01       
Štatutárny zástupca: Eugeniusz Wojak    
Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných:    
vo veciach technických:   
IČO: 46 223 339      
DIČ: 2023308496      
IČDPH: SK 2023308496       
Obchodný register:Okresný súd v Prešove oddiel: Sro, vložka číslo:2471/P   
Bankové spojenie: VUB   
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0035 4873 5751 
  
(„ďalej len Zhotoviteľ“)  
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2.1    Čl. 2 Predmet dodatku sa dohodou zmluvných strán mení nasledovne: 

„ Predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 Zmluvy o dielo sa ponižuje o menej práce vo výške 65 191,07 

EUR bez DPH. 

Rozsah diela je upravený o menej práce v rozsahu: časť SO03 Vetva A ,určené cenovou kalkuláciou 

spracovanú na základe úpravy rozsahu položkového rozpočtu Zhotoviteľa. 

Položky menej prác sú prílohou tohto dodatku č.1 podľa pokynu objednávateľa.“ 

2.2  Čl.3 odst. 3.1 Cena za Dielo sa dohodou zmluvných strán menia nasledovne: 

 „ Cena diela sa mení a upravuje a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 

18/1996Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 z.z. ,ktorou sa 

vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách 526/1990 Zb., ako cena pevná a nemenná 

a maximálna a činí 69 709,04 EUR bez DPH. 

Rozpis ceny je uvedený v Prílohe č.1 tohto Dodatku č.1.“ 

Rekapitulácia ceny diela:                        

Cena diela podľa Zmluvy o dielo :                                       134 900,11EUR bez DPH 

Cena diela podľa Dodatku č.1:                                            -65 191,07 EUR bez DPH  

Cena diela celkom :                                                                 69 709,04 EUR bez DPH 

20%DPH :                                                                                   13 941,81 EUR  

Cena vrátane DPH :                                                                  83 650,85 EUR   

 

2.3  Objednávateľ si vyhradzuje právo realizácie menej prác uvedených v tomto Dodatku len 

v prípade ďalšieho získania finančných prostriedkov z PRV 2014-2020(právo opcie). Povinnosťou 

Objednávateľa je o tejto skutočnosti bez meškania informovať zhotoviteľa. Toto právo opcie patrí 

objednávateľovi po dobu 18 mesiacov od podpisu tohto dodatku. Ak obci nebude poskytnutá dotácia 

o NFP z fondov EU z PRV 2014-2020 poskytovateľom – Ministerstvo poľnohospodárstva SR. 

Zhotoviteľ nebude tieto práce realizovať. 

 

 

 

                                              3. Záverečné ustanovenia dodatku  

 

3.1 Tento Dodatok č1. Je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo  „Chodníky a verejné priestranstvo 

v obci Hankovce“. Ostatné ustanovenia zmluvných dojednaní, ktoré nie sú týmto Dodatkom výslovne 

dotknutá, zostávajú bez zmeny v platnosti. 
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3.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán, 

z ktorých dva si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ. 

 

 

3.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy: 

-Príloha č.1 –Položkový rozpočet prác. 

 

3.4  Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť 

menené, dopĺňané,, resp. zrušené iba písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý 

bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

 

 

Nižné Ladíčkovce dňa......................                                              Bardejov dňa ............................ 

Objednávateľ:                                                                                   Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

.................................................                                                      ................................................... 

Juraj Brehovský                                                                                Eugeniusz Wojak 

starosta obce                                                                                   konateľ spoločnosti 

 

 

 

 

 


