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DDOODDAATTOOKK  čč..  11  
 

K ZMLUVE O DIELO č.6/2017 
 

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

(Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov. 

 

 

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ: 

Názov verejného obstarávateľa Domov Nálepkovo, n.o. 

Sídlo verejného obstarávateľa Letná 352/8, 053 33 Nálepkovo 

Štatutárny orgán Mgr. Michal Bartoš, riaditeľ 

Kontaktná osoba Mgr. Michal Bartoš, riaditeľ 

IČO 31257305 

DIČ 2021785139 

IČ DPH Organizácia nie je platcom DPH 

Bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu 7529294004/5600 

Tel/fax 053 4298246/053 4298247 

e-mail riaditel@domovnalepkovo.sk 

 

/ďalej len „objednávateľ“/ 

 

a 

 

1.2 Zhotoviteľ: 

Obchodné meno Š&L stav, s.r.o.   

Sídlo Smreková 8/31, 053 11 Smižany 

Štatutárny orgán Ján Šimonovič 

Zástupca na rokovanie vo veciach technických Ján Šimonovič 

Zástupca na rokovanie vo veciach právnych Ján Šimonovič 

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy Ján Šimonovič 

Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaný v registri Obch.reg. Okr. súdu Košice I., odd.Sro, vl.č. 15109/V 

IČO 36 581 305 

DIČ 2021854802 

IČ DPH SK2021854802 

Bankové spojenie Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN SK72 7500 0000 0040 1607 7334 

SWIFT (BIC) CEKOSKBX 

Tel/fax 0903 966 308 

E-mail slstav@slstav.sk 

 

/ďalej len „zhotoviteľ“/ 

 

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.6/2017 zo dňa 08. 08. 20O17  

(ďalej len ako „Dodatok č. 1“) v nasledovnom znení: 

 

 

Čl. 1 

Predmet Dodatku č.1 
 

1.1. Predmetom Dodatku č.1 sú práce naviac v súlade s čl. 4.7. Zmluvy o dielo. 

1.2. Objednávateľ spolu so zhotoviteľom kontrolou projektovej dokumentácie „PD pre ohlásenie 

drobnej stavby a stavebných úprav“, autora Ing. Miloslava Havaša a kol., zák. číslo 2013/01 počas 
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realizácie prác odsúhlasili naviac práce, ktoré buď neboli vôbec riešené v projektovej 

dokumentácii alebo vznikli ako potrebné, zistené v priebehu realizácie stavebných prác. Ide 

o nasledovné práce: 

- osadenie 2 ks zárubní s montážou dvier. 

- odstránenie a úprava časti striešky, ktorá bráni umiestneniu požiarneho schodiska. 
- úprava soklov a dlažby po vybúraní dverí smerom k únikovému schodisku a po ukončení 

sadrokartónových úprav. 

- realizácia úprav ústredného vykurovania s potrebou dodávky nových ventilov. 

- klampiarske práce s osadením nového zvodu. 

- navýšenie hmotnosti dodávky schodiska o 241 kg na základe dodatočne vypracovaných 

dielenských výkresov. 

- prekládku NN rozvodu. 

 

Čl. 2 

Cena za práce naviac 

 

 

2.1. Objednávateľ uhradí za práce naviac celkom 1.504,10 € bez DPH. Daň z pridanej hodnoty je 

300,82 €. Celkom cena s DPH je 1.804,92 €. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je 

„Prehľad rozpočtových nákladov“. 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 
 

3.1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. 

Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 1, zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie               

Dodatku č. 1.  

3.2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán.  

3.3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (s odkazom na 

§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 

3.4. Vo veciach výslovne neupravených týmto Dodatkom č. 1 platia príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.  

3.5. Práva a povinnosti vyplývajúce z Dodatku č. 1 prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných 

strán. 

3.6. Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že Dodatok č. 1 uzavreli 

slobodne a vážne, jeho obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebol podpísaný v tiesni alebo za 

nápadne nevýhodných podmienok. 

 

V Nálepkove dňa: 18.09.2017    V Nálepkove dňa: 18.09.2017 

 

za zhotoviteľa:     za objednávateľa: 
 

 

 

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

Ján Šimonovič      Mgr. Michal Bartoš 

konateľ spoločnosti     riaditeľ DN, n. o. 


