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DODATOKč. 1 
K ZMLUVE O DIELO 

uzatvorená v zmysle§ 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Obec Oščadnica 
Námestie M. Bernáta 745. 023 01 Oščadnica 
Ing. Marián Plevko, starosta 
IČO: 00 314170 
DIČ: 2020421513 
IBAN: SK77 0900 0000 0051 1559 0437 
Bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

/ďalej len „objednávate("'/ 

GOLD PROJECT, s.r.o. 
U Hluška, Okružná 689/5, 022 01 Čadca 
Ing. Vladimír Golis, konateľ 
IČO: 44 925 671 
IČ DPH: SK2022878099 
IBAN: SK77 7500 0000 0040 0886 5488 
Bankové spojenie: ČSOB a.s. 

/ďalej len „zhotoviteľ" / 

Preambula 

Dňa 30.01.2023 bola uzavretá zmluva o dielo medzi zhotoviteľom GOLD PROJECT, s.r.o. -
Ing. Vladimír Golis, konateľ a objednávateľom Obec Oščadnica - Ing. Marián Plevko, 
starosta obce, predmetom ktorej je  „Projektová dokumentácia: Kultúrny dom č. 751 
v obci Oščadnica - stavebné úpravy". 

I. Predmet dodatku

Tento dodatok sa uzatvára v zmysle ustanovení § 18, odsek 3 písmeno b) Zákona číslo 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v z.n.p. Predmetom dodatku je navýšenie rozsahu 
projektovej dokumentácie nad rámec cenovej ponuky resp. výzvy na predloženie cenovej 
ponuky: 
- dopracovanie projektovej dokumentácie o časť vykurovanie, ktoré bude obsahovať
kompletnú výmenu vykurovacích telies a rozvodov vykurovania, hydraulické vyregulovanie
sústavy vrátane inteligentného systému vykurovania, dopracovanie rozpočtu k projektovaným
častiam.

Dopracovanie projektovej dokumentácie vyplynulo z prípravy projektu predkladaného v rámci 
výzvy na predkladanie žiadosti o PPM s kódom 02/02-29-VOl. 



,. 

Článok III. Cena diela a platobné podmienky sa mení v bode 1. na nasledovné znenie: 

Cena za vykonanie diela podľa tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou víťazného uchádzača
takto:

P.č. 

1. 

2. 

Počet Cena Cena s DPH 
Názov služby m.J. bez DPH DPH (resp. cena m.J. celkom) 
,,Projektová dokumentácia: 
Kultúrny dom č. 751 v obci Sub. 1 20 350,00 4 070,00 24 420,00 
Oščadnica" 
Dopracovanie projektovej 
dokumentácie: Kultúrny dom č. 
7 51 v obci Oščadnica o časť 
vykurovanie, hydraulické 
vyregulovanie sústavy vrátanie sub. 1 2 000,00 400,00 2 400,00 
inteligentného systému 
vykurovania, dopracovanie 
rozpočtu k projektovaným 
častiam 

Cena celkom: X X 22 350,00 4 470,00 26 820,00 

II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2 Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je  vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná

strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho

obsahu porozumeli a vlastnoručne podpísali.

GOLD PRO,JECT, s.r.o.
U Hlušk8, Ci:.rtiin2 689/5 
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V Oš adnici 1.3.2023  V Oščadnici dňa 1.3.2023

GOLD PROJECT, s.r.o. 
Ing. Vladimír Golis 

konateľ 




