
1.1 

1.2 

DODATOKč.1 
ku Zmluve o dielo č. 2020/EB/01/019 zo dňa 09.11.2020 

( ďalej len „ Zmluva o dielo") 

uzatvorený podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení, v súlade 
s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s bodom 13.1 .. 'Zmluvy o dielo, 

medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ 
Sídlo 

Zastúpený 
Bankové spojenie 

IČO 
DIČ 
Telefón 
e-mail

Zhotoviteľ 
Sídlo 
Zastúpený 

Osoby oprávnené 
konať vo veciach 

Bankové spojenie 

IČO 
DIČ 
IČDPH 
Telefón 
e-mail
Zápis

Obec Oščadnica 
Obecný úrad v Oščadnici, Nám. M. Bernáta č. 745 
023 O 1 Oščadnica 
Ing. Marián Plevko, starosta obce 
Slovenská sporiteľňa a.s. 

00 314170 
2020421513 
+ 421 41 707 94 60 
oscadnica@oscadnica.sk

STRABAG s.r.o. 
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 
Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti 
Viera Nádaská - konateľ spoločnosti 

zmluvných a technických: 
Ing. Ján Michel - riaditeľ oblasti 
Ing. JozefRambala - vedúci prevádzkovej jednotky 

realizačných: 
Ing. Jozef Rambala - vedúci prevádzkovej jednotky 

UniCredít ijank Czech republic and Slovakia a.s 

17 317 282 
2020316298 
SK2020316298 
0902 978 239 
jozef.rambala@strabag.com 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, 
oddiel Sro, vložka č. 991/B 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení: 

I 

Článok IV. bod 4.1. Zmluvy o dielo sa ruší a nahrádza sa novým ustanovením bodu 4.1. v nasledujúcom 
znení: 



„9.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v ro;,sahu čl. 2 tejto zmluvy j e  stanovená v zmysle 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a j e  doložená podrobným 
položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1. 

Cena za zhotovenie Diela je: 
Cena Diela bez DPH: 
DPH20%: 
Cena spolu s DPH: 

130 964,61 EUR 
26192,92 EUR 

157 157,53 EUR" 

Ostatné ustanovenia čl. 4. Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené a v platnosti. 

II 

Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že dochádza k zmene v predmete plnenia, ktorý bol špecifikovaný 
ako Príloha č. 1 Zmluvy o dielo. V zmysle toho sa nahrádza pôvodná príloha č. 1 novou Prílohou č. 1, 
ktorá zohľadňuje prijaté zmeny dohodnuté v tomto dodatku. 

III 

1. Týmto Dodatkom č. 1 nedochádza k zmene práv a povinností dohodnutých medzi zmluvnými
stranami v Dohode o urovnaní zo dňa 29.04.2021. Týmto dodatkom dochádza k navýšeniu
predmetu plnenia, resp. rozsahu predmetu Zmluvy o dielo, o práce naviac, ktoré je povinný
zhotoviteľ vykonať v dohodnutom čase bez omeškania v zmysle termínov dohodnutých v Dohode
o urovnaní zo dňa 29. 04. 2021 a objednávateľ je povinný za práce naviac zaplatiť cenu za
zhotovenie navýšenú v rozsahu dohodnutom v tomto dodatku.

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú týmto Dodatkom č. 1 nezmenené a v platnosti.

4. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2020/EB/01/019 zo dňa 09.11.2020.

5. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží Zhotoviteľ a jeden
Objednávateľ.

6. Predmet tohto Dodatku č. 1 je zmluvnými stranami dohodnutý v súlade s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

7. Prílohou tohto Dodatku č. 1 je upravený Rozpočet Zhotoviteľa.



8. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 
slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré
by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Žiline, dňa .. 8.7.2021  

Za Zhotoviteľa: 

Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti na základe plnej moci 

........................................................... 
Ing. Jozef Rambala 
vedúci prevádzkovej jednotky na základe 
plnej moci 


