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DODATOK č.1. K ZMLUVE O DIELO 18/2020 

(ďalej len „Dodatok“) 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ:   

Obchodné meno: Obec Richnava 

Sídlo:  Richnava 261, 05351 Richnava   

IČO:                                 00329525   

DIČ:                                 2021331510   

Štatutárny zástupca:         Ivan Dunka – starosta obce  

Bankové spojenie:           Prima banka a.s.  

Číslo účtu (IBAN):          SK24 5600 0000 0034 5207 3001  

Tel.:  053 4473260   

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:      

Obchodné meno: Alkon SV s.r.o.   

Sídlo:   Zimná 65, 05201 Spišská Nová Ves   

IČO:   45261661   

DIČ:   2022909218   

IČ pre  DPH:  SK2022909218   

Zapísaný:  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,                      

Oddiel: Sro, Vložka číslo 24531/V   

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Mižík, Ing. Jozef Habas, Ing. Radomír Habas 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Radomír Habas 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Radomír Habas   

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.  

Číslo účtu (IBAN): SK05 1100 0000 0029 2082 6584   

Tel.:    +421907 172 080  

E-mail:   rado.habas@alkonsv.sk  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivo len „Zmluvná 

strana“). 

 

ČLÁNOK I 

Úvodné ustanovenia  

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.10.2020 Zmluvu dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom 

ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo  „Rekonštrukcia budovy pre účel komunitného 

centra a obecného úradu“ (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť 

Zhotoviteľovi za vykonanie Diela dohodnutú odmenu. 

1.2 Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovovania Diela vyvstala potreba zrealizovania 

stavebných prác, ktoré nebolo možné pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, 
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Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy, a to v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

ČLÁNOK II 

Predmet dodatku 

 
2.1 Predmetom tohto dodatku je zreálnenie a úprava rozsahu skutočne vykonaných prác, ktoré 

vyplynuli počas realizácie predmetu diela a ich vykonanie je nevyhnutné pre celkovú 

funkčnosť diela, pričom zmenou sa nemení charakter Zmluvy. 

Príloha č. 1 s názvom „Rekapitulácia stavby“ Zmluvy o dielo sa dopĺňa o Zhotoviteľom ocenený 

výkaz výmer a zároveň o vecnú a cenovú špecifikáciu nepredvídaných stavebných prác naviac. 

Rozpočet nepredvídaných stavebných prác naviac je prílohou tohto Dodatku č. 1. k Zmluve o dielo 

a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 a teda aj Zmluvy.  

2.2 Článok VII. „Cena predmetu zmluvy“ bod 7.6 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným 

znením:  

Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:  

Cena bez DPH:                          494 667,91 EUR 

Sadzba DPH                                                  20% 

Výška DPH                                   98 933,59 EUR 

 

Zmluvná cena s DPH:               593 601,50 EUR 

2.3 Článok X. „Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy“ bod 10.1 písm. c) Zmluvy 

sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:  

termín ukončenia realizácie stavebného diela: 165 kalendárnych dní odo dňa prevzatia a 

odovzdania staveniska. 

2.4 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom č.1 zostávajú 

naďalej platné a účinné. 

2.5 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými 

stranami. 

2.6 Tento Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) 

sú pre objednávateľa a 2 (dva) pre zhotoviteľa. 

Príloha č.1 : Rekapitulácia stavby Rozpočet nepredvídaných stavebných prác naviac  

 
V Richnave dňa 11.6.2021         V Spišskej Novej Vsi dňa 14.6.2021 

 

 

 

 

    Za objednávateľa:                                                   Za zhotoviteľa:  

 

Ivan Dunka, starosta obce                                        Ing. Radomír Habas, štatutárny zástupca  


