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DODATOK č. 1 

k ZMLUVE O DIELO č. 05/2022 

uzavretej v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

Čl. 1. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Objednávateľ   : Obec Vechec 

Sídlo     : OÚ Vechec, Hlavná 133, 094 12 Vechec  

Zastúpený         : Ladislav Tóth, starosta obce 

IČO     : 00332925 

DIČ     : 2020528488 

Banka     : VÚB a.s. 

IBAN     : SK97 0200 0000 0000 2382 3632 

Tel     : 057/ 488 85 21      

E-mail     : podatelna@obecvechec.sk 

 

  (ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

1.2. Zhotoviteľ  :   FERSTAV, spol. s r.o.  

Právna forma              : Sro                        

Sídlo               :           Nám. Slobody 55, 066 01 Humenné                                      

Konajúci prostredníctvom :           Ing. Ladislav Ferko, konateľ spoločnosti   

IČO    :  36 492 876              

DIČ    :  2021823551 

IČ DPH   :           SK2021823551              

Bankové spojenie  : ČSOB, a.s., pobočka Humenné 

IBAN    : SK10 7500 0000 0040 1465 3617 

Kontaktná osoba  :  Ing. Ladislav Ferko  

E-mail    :  ferstav@zoznam.sk 

Mobil    : 0908 996 329 

Platiteľ DPH   :  áno            

Zhotoviteľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov odd. SRO, vl. č. 14863/P 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

 Zmluvné strany sa dohodli v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, že Zmluva o dielo, ktorú uzatvorili dňa 15.07.2022 a ktorej predmetom je: 

Rekonštrukcia MŠ Vechec“ sa mení takto: 
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Čl. 5. CENA, bod 5.2 sa  m e n í   a znie takto: 

 

„5.2 Celková cena diela je: 

Cena bez DPH: 175 254,56 EUR  

Výška DPH: 20% 

Výška DPH: 35 050,91 EUR 

Cena s DPH: 210 305,47 EUR 

Slovom: dvestodesaťtisíctristopäť eur a štyridsaťsedem centov.“ 

 

 Zmluvné strany zvýšenie ceny diela o sumu 10 262,50 EUR bez DPH (sumu 

12 315,00 EUR s DPH) v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

odôvodňujú tou skutočnosťou, že až pri demontáži radiátorov sa zistil taký havarijný stav 

radiátorov, ktorý znemožnil ich opätovné použitie a ktorý vyvolal potrebu nákupu nových 

radiátorov. Uvedenú skutočnosť objednávateľ, ako verejný obstarávateľ nemohol pri 

vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. 

 

 Ostatné zmluvné dojednania Zmluvy o dielo zo dňa 15.07.2022 zostávajú nezmenené. 

 

 

Čl. 2. 

Záverečné ustanovenia 

 

1/ Dodatok č. 1 k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma 

zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia z dôvodu, 

že predmetný dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

2/ Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch,  z ktorých objednávateľ  

dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.  

 

3/ Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sú oprávnené tento dodatok č. 1 k zmluve 

o dielo uzatvoriť, že im nie sú  známe  žiadne  dôvody  brániace  uzatvoreniu tohto dodatku č. 

1, že jeho obsahu porozumeli, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú. 

 

Objednávateľ:                                                  Zhotoviteľ: 

Vechec,  dňa 18.08.2022                       Humenné, dňa 18.08.2022 

 

 

 

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

          Ladislav Tóth                                                              Ing. Ladislav Ferko 

           starosta obce                                                                 konateľ spoločnosti 




