
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 002/2018
uzatvorená medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

513/91 Zb.

Obchodného zákonníka v platnom znení

 

 

čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

 

1.1  Objednávateľ                     : Obec Nižné Ladičkovce 
       Zastúpený                          : Juraj Brehovský, starosta
       Sídlo organizácie               : Obecný úrad Nižné Ladičkovce, 067 11 
       Kontaktná osoba                : Juraj Brehovský
       Telefón                               : +421 57779 61 84 
       e-mail                                 : info@nizneladickovce.sk
       IČO                                    : 00323306 
 

 

(ďalej označovaný ako „objednávateľ “)

1.2   Zhotoviteľ                        : Rastislav Mucha RAMSTAV                                                              
        Adresa                              : Laborecká 57, 066 01 Humenné
        Štatutárny orgán               : Ing. Rastislav Mucha,  majiteľ firmy
        IČO                                  : 34974181
        DIČ                                  : 1020017581
        IČ DPH                            : SK1020017581
        Bankové spojenie             : ČSOB a.s., pob Humenné 
        Číslo účtu                         : SK43 7500 0000 0040 1579 3937 
        Telefón                             : 00421905403346
        Osoby oprávnené rokovať : 
          -  vo veciach zmluvných  : Ing. Rastislav Mucha
          -  vo veciach technických : Ing. Vojtech Mucha, Ing. Rastislav Mucha
 

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ “)
 
Týmto Dodatkom č. 1 k ZOD č. 002/2018 sa mení a dopĺňa čl. 2. Predmet a podstatné náležitosti 
resp. bod 2.3.4 čl. 2 následovne:

čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

 
2.3.4  Zhotoviteľ vystaví po ukončení prác jednu faktúru za uskutočnenie všetkých prác. 

 Objednávateľ po prevzatí ukončeného diela uhradí v lehote splatnosti faktúry  14 dní 
odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi  75% z ceny diela s DPH t.j 30 089,93 
EUR.

 Zvyšných 25 % z ceny diela s DPH t.j. 9 857,26 EUR objednávateľ uhradí v 12 
splátkach vždy k 15 dňu v mesiaci od 15.1 2019 do 15.11.2019. Výška každej splátky je 

mailto:info@nizneladickovce.sk


835,83 EUR. Výška poslednej splátky k 15.12.2019 je 835,85 EUR.
 V prípade zmeny ceny diela na základe skutočne vykonaných prác bude upravená aj 

výška fakturácie a následne aj výška splátok.

 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je 
oprávnený ju vrátiť  na  doplnenie  alebo  prepracovanie.  Objednávateľ  neposkytne zhotoviteľovi 
finančnú  zálohu. V prípade omeškania  zhotoviteľa s plnením predmetu  zmluvy  v dohodnutých 
termínoch je objednávateľ oprávnený zhotoviteľovi vyfakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
z ceny za každý, aj začatý deň omeškania. V prípade omeškania objednávateľ s povinnosťou 
zaplatiť cenu je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si u objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
 
Ostatné body jednotlivých článkov ZOD č. 002/2018 a dojednania predmetnej ZOD ostávajú 
v platnosti a nemenia sa.
 
čl. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 
7.1 Meniť a dopĺňať tento dodatok k zmluve o dielo a samotnú zmluvu o dielo je možné len 
písomne, očíslovanými dodatkami, ktoré sa po  podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich 
vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
 
7.2 K ukončeniu zmluvného vzťahu môže dôjsť:

-    písomnou dohodou so súhlasom oboch zmluvných strán,
-    ukončením činnosti zhotoviteľa.

 
7.3. Ostatné dojednania, nepostihnuté  touto  zmluvou, sa riadia  podľa Obchodného zákonníka v 
platnom znení.
 
7.4. Dodatok č. 1 k ZOD č. 002/2018 je vyhotovený v dvoch výtlačkoch, každá zmluvná strana 
obdrží po jednom výtlačku.
 
7.5  Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy a jej 
následného dodatku č. 1 že nebola uzavretá  v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných 
podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a jej dodatku a  na 
znak súhlasu ju podpísali.
 
 
V Nižné Ladičkovce:                                                             V  Humennom:
 
 
Dátum: ........................                                                                        Dátum: ........................
 
 
Za objednávateľa:                                                                Za zhotoviteľa:
 
 
  …..........................................                                                  …................................................
Juraj Brehovský – starosta obce                                            Ing. Rastislav Mucha – majiteľ firmy
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