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DODATOK č. 1 

k ZMLUVE O DIELO č.322022 zo dňa 21.10.2022 

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   :  MOUREZ s.r.o Vranov n.T. 

Právna forma    : s.r.o                         

Sídlo     : B. Němcovej 1143, 093 01  Vranov nad Topľou                                                

Konajúci prostredníctvom  : Mgr. Adrián Zacharský - konateľ                 

IČO     : 364 864 85                

DIČ     : 2020001962  

IČ DPH    : SK2020001962                       

Bankové spojenie   : SLSP a.s. 

Kontaktná osoba   : Mgr. Adrián Zacharský - konateľ  

E-mail     : a.zacharsky@gmail.com 

Mobil     : 0908 732 956  

Platiteľ DPH    : áno            

Zapísaný                                          : Obchodný register Okresného súdu Prešov odd. S.r.o., vl. 

č. 14213/P    

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

P r e a m b u l a 

DODATKU č. 1 

 

1/ Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.10.2022 Zmluvu o dielo ktorej predmetom je: „Oprava 

miestnych komunikácií v RO v obci Vechec II. etapa“ (ďalej len „Zmluva o dielo“.) 

 

2/ Zmluvné strany v súlade so zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  konštatujú,  že v zmysle § 18 

ods. 1 písm. c)  potreba zmeny Zmluvy o dielo  vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ 

nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter 

Zmluvy o dielo. 
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3/ Zmluvné strany zvýšenie ceny diela o sumu 14 951,87 EUR bez DPH v súlade s § 18 ods. 3 

písm. a) č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov odôvodňujú tým, že potreba vykonania prác naviac 

špecifikovaných v „Súpise vykonaných prác – naviac prác“, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto 

Dodatku č. 1 a je jej neoddeliteľnou súčasťou, je odôvodnená zvýšením kvality života MRK  

a jej hodnota je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej Zmluvy o dielo.  

 

Čl. 2. 

Predmet zmluvy 

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 sa mení a znie takto: 

 

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY, bod 1.2 Zhotoviteľ sa dopĺňa v časti Bankové spojenie za 

slovo SLSP a.s. text tohto znenia : ,,IBAN: SK69 0900 0000 0005 6108 1293“ 

 

Čl. 5. CENA, bod 5.2 sa  m e n í   a znie takto: 

 

„5.2 Celková cena diela je: 

Cena bez DPH: 123 453,61 EUR 

Výška DPH: 20% 

Výška DPH: 24 690,73 EUR 

Cena s DPH: 148 144,34 EUR, (slovom: stoštyridsaťosemtisícstoštyridsaťštyri eur 

a tridsaťštyri centov.“) 

 Ostatné zmluvné dojednania Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. 

 

Čl. 3. 

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 25.11.2022                      Vranov nad Topľou, dňa 26.10.2022 

 

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

          Ladislav Tóth                                                             Mgr. Marián Zacharský 

           starosta obce                                                                 konateľ spoločnosti 


