
Dodatok č. 1 

K ZMLUVE O DIELO č. 0410/2019 

uzatvorená v zmysle  § 536 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb. v 

znení neskorších predpisov 

 

Čl. 1 

Zmluvné strany 

 

1.   Objednávateľ:  

  

Názov: Obec Hýľov 

Sídlo:  Hýľov č. 21, 044 12 Nižný Klátov 

IČO: 00324230 

Zastúpený:  Bc. Júlia Kočíková, starostka 

e-mail:   hylov@centrum.sk 

Web:   https://www.obechylov.sk/, 

 

( ďalej len „Objednávateľ“ ) 

 

2. Zhotoviteľ: 

Názov:         Ing. Kamil Münnich, PhD. 
Sídlo:                      Švedlár 86,053 34 Švedlár 

Zastúpený:                Ing. Kamil Münnich, PhD.  

Bankové spojenie:    SLSP, a.s.  

IBAN:                    SK84 0900 0000 0005 2204 0560 

IČO:                       40106438 

DIČ:                       1033540992 

Kontakt:                 00421 915 854 565 

 

( ďalej len „Zhotoviteľ“ ) 

 

 sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 4.10.2019 ( ďalej iba „zmluva“), 

ktorým sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:  

 

Článok 2. 

Predmet dodatku 

 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že nasledujúci článok sa mení nasledovne: 

 

1. Článok 5. Cena predmetu zmluvy, bod 5.2 sa mení nasledovne: 

 

Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom: 

 

Cena diela je: 

Cena bez DPH:   35 090.30 EUR 

DPH 20%     7 018.06 EUR 

Celková cena diela:  42 108.36 EUR 

 

https://www.obechylov.sk/


 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 0410/2019. 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 0410/2019 ostávajú nezmenené. 

3. Dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) vyhotovenia  obdrží 

objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ. 

4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť  

v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka  dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

5. Dodatok je povinne zverejňovaný na základe ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

6. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade nezverejnenia tohto Dodatku do troch 

mesiacov od jeho uzavretia platí v zmysle ustanovenia § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka, 

že k uzavretiu Dodatku nedošlo.  

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom 

z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a 

zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, 

podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali. 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – Položkový rozpočet – ocenený výkaz 

výmer. 

 

 


