Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 02.11.2018 uzatvorený podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 ods.1 písm. c) zákona č. 345/2018
Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
uzatvorený medzi účastníkmi:
Objednávateľ:
Názov a sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel. číslo:
E-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Pribeník, Petöfiho 276, 076 51 Pribeník
Ing. Ernest Fedor, starosta obce
00 333 856
2020730525
VÚB, a.s.
SK17 0200 0000 0000 0172 3622
056/62 84 200, 62 84 201
obecpribenik@gmail.com

a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno a sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel. číslo:
E-mail:

Arpád Jacko – UNImont, Gazdovská 91/13, 076 82 Malá Tŕňa
Arpád Jacko
43 617 514
1072538302
SK1072538302
VÚB, a.s.
SK66 0200 0000 0027 2750 2959
0908 980 302
unimont.jacko@gmail.com

Zapísaný Okresný úrad Trebišov, číslo živnostenského registra 870-11549

(ďalej len „zhotoviteľ“)
ktorí nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku uzatvárajú Dodatok č. 1 v tomto znení:
V zmysle bodu 4.3. a 11.2 Zmluvy o dielo a v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní, potreba
zmeny zmluvy vyplýva z okolností, ktoré verejný obstarávateľ (objednávateľ) nemohol predvídať aj
napriek dôslednej príprave zadávania pôvodnej zákazky a zmenou sa nemení charakter zmluvy,
požadovaním menej prác a viac prác vyvolaných časovým posunom realizácie , sa mení článok IV.
Cena diela takto:
Cena diela
75.377,57 €
DPH (20%)
15.075,51 €
Cena celkom
90.453,08 €
Cena diela je doložená podrobným rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 1.
1

Zvýšenie ceny diela o 10.134,69 € (bez DPH) je v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní
v znení platných predpisov a hodnota plnenia nepresiahne viac ako 50% hodnoty pôvodnej
zmluvy (§ 18 ods. 1 písm. c)).
Ostatné ujednania ZoD zo dňa 02.11.2018, výslovne neupravené týmto Dodatkom č.1,ktorý má dve
strany, ostávajú v platnosti a v plnom znení.

Pribeník , dňa 30.05.2022

.........................................................
za zhotoviteľa

........................................................
za objednávateľa
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