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      Evidenčné číslo zhotoviteľa:  

      Evidenčné číslo objednávateľa:  

 

 

Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo 
 

o vykonaní prác, uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka  

č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

 

na uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: „Stavebné úpravy 

polyfunkčnej budovy v obci Lesnica“ 

 

 

I. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Obec Lesnica   
Sídlo:    OcÚ Lesnica č.26, 065 33 Lesnica, pošta Veľký Lipník, okr. Stará Ľubovňa 

Štatutárny zástupca:  Ján Gondek, starosta obce 

IČO:  00 330 001 

DIČ:  2020698647 

IČ DPH:  neplatca DPH 

Tel.:  +421 52 428 4473 

E-mail:  info@lesnica.sk  

Internetová stránka:  www.lesnica.eu 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

IBAN:  SK34 0200 0000 0000 1422 2602 

SWIFT (BIC):  SUBASKBX  

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:   EUROBAU – PM,s.r.o.  

Sídlo:  Orlov 235, 065 43 Orlov 

Právna forma:             Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaný v registri:     Obchodný register Okresného súdu Prešov 

                                    Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21675/P  

Zastúpený:  Peter Mišenko, konateľ  

IČO:  44 746 695 

DIČ:  2022839225 

IČ DPH:  SK2022839225 

Tel.:    +421 915 858 603 

E-mail:   eurobau.misenko@gmail.com  

Internetová stránka:  -  

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,  

IBAN:   SK25 0900 0000 0050 7865 8235 

SWIFT (BIC):  GIBASKBX 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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v zmysle Čl. IV. bod 4., Čl. V. bod 3. a 4., Čl. XI. body 2., 3. a 5. Zmluvy o dielo (ďalej aj ako 

„zmluva“ alebo „ZoD“) zo dňa12.06.2019, zverejnená 12.06.2019, účinná 13.06.2019,  

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej aj ako „Dodatok č. 1 zmluvy“ alebo 

„Dodatok č. 1 ZoD“) a prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony. 

   

 

II. Predmet Dodatku č. 1 k ZoD  

  

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k ZoD je úprava ZoD a to nasledovného: 

– úprava Čl. IV. Doba plnenia 

– úprava Čl. V. Cena 

vzhľadom k obdržaniu Rozhodnutia ministra životného prostredia SR o poskytnutí podpory 

formou dotácie z Environmentálneho fondu (číslo: E1971/L7-65/21 zo dňa 29.11.2021), resp. 

obdržaniu Oznámenia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu (číslo: 

L7 –E1971 ; V 04551/2021 zo dňa 02.12.2021), kde oprávneným obdobím na čerpanie dotácie 

je: 01.01.2021 – 30.08.2022. 

 

2. V ZoD Čl. IV. Doba plnenia bod 1. sa mení nasledovne: 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať termín realizácie a dodania celého predmetu zákazky – 

stavebného diela, ukončené úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, prihliadajúc 

pritom na rozsah, zložitosť a náročnosť celého stavebného diela; možnosti financovania 

a pod.:  

do 5 mesiacov (max. 5 mesiacov) odo dňa uzatvorenia zmluvy a následného odovzdania 

staveniska pre úspešného uchádzača – zhotoviteľa.  

Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. 

objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej 

lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť 

výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo 

v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí 

odsúhlasiť objednávateľ a musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. 

záznamom. 

Nakoľko sa verejný obstarávateľ (objednávateľ) uchádza o dotáciu, je úspešný uchádzač 

(zhotoviteľ) povinný rešpektovať všetky podmienky určené poskytovateľom dotácie.  

Vzhľadom k poskytnutiu dotácie v roku 2021 a koncom oprávneného obdobia na čerpanie 

dotácie (30.08.2022) sa zhotoviteľ zaväzuje, že predmet zákazky – stavebného diela ukončí 

do 01.08.2022. 

 

2. V ZoD Čl. V. Cena bod 1. sa mení nasledovne: 

1. Cena celkom za celý predmet plnenia zmluvy, vychádza z ponuky úspešného uchádzača 

– zhotoviteľa do verejného obstarávania a v súlade s Čl. V. bod 4. sa upravuje 

o predpokladaný koeficient inflačného nárastu cien od 01.01.2021 do 30.09.2021, t.j. I. 

Q 2021 až III. Q 2021, ktorý bol stanovený na hodnotu 1,06 (6,00%) a je stanovená 

nasledovne:  

garantovaná zmluvná cena do 31.12.2020 

  cena celého predmetu zmluvy bez DPH   127 095,51 €  

  DPH 20%         25 419,10 €       

  cena celého predmetu zmluvy s DPH   152 514,61 €      

zmluvná cena upravená koeficientom inflačného nárastu cien do 30.09.2021 

  cena celého predmetu zmluvy bez DPH   130 888,85 €  

  DPH 20%         26 177,77 €       

  cena celého predmetu zmluvy s DPH   157 066,62 €      
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III. Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 1 k ZoD nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovej stránke objednávateľa.  

2. Dodatok č. 1 k ZoD je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 3 exempláre obdrží 

objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k ZoD uzavreli slobodne, nebol uzavretý v tiesni, 

za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 k ZoD si prečítali, jeho obsahu rozumejú 

a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú. 

4. Ostatné ustanovenia ZoD neupravené týmto Dodatkom č. 1 k ZoD ostávajú v pôvodnom 

znení. 

5. Súčasťou tohto Dodatku č. 1 k ZoD je ocenený Výkaz výmer - Rozpočet z víťaznej ponuky 

úspešného uchádzača – zhotoviteľa, ktorý je v Krycích listoch rozpočtu a tým sú upravené 

celkové ceny v Krycích listoch rozpočtu a v Rekapitulácii objektov stavby. 

 

 

V Lesnici, dňa 14.12.2021      V Orlove, dňa 14.12.2021   

 

Objednávateľ:                         Zhotoviteľ:                    

 

 

 

 

 

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

Ján Gondek                             Peter Mišenko 

starosta obce                                                                          konateľ 


