DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č.12062020
uzavretý podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších zmien a doplnkov a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ,,dodatok“)
_______________________________________________________________________
Zmluvné strany
1.1. Objednávateľ
Sídlo
Splnomocnený zástupca
IČO
Tel.:
Email

:
:
:
:
:
:

Obec Krajná Bystrá
Krajná Bystrá 82, 090 05 Krajná Poľana
Ján Štefanco – starosta obce
00330591
+421 907 973 639
starosta@krajnabystra.sk

1.2. Zhotoviteľ
Splnomocnený zástupca
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu
Zapísaný

:
:
:
:
:
:
:
:

SPORT SERVICE, s. r. o.
Ľuboš Rejko – konateľ spoločnosti
36 785 571
2022387631
SK2022387631
Slovenská sporiteľňa, a. s.
SK07 1100 0000 0026 2902 7656
Obchodný register Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19046/L
Čl. I
Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.06.2020 Zmluvu o dielo č.12062020 na „Krajná Bystrá –
Multifunkčné ihrisko (ďalej len „zmluva o dielo“) ako výsledok verejného obstarávania
zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dodatok k zmluve sa uzatvára v zmysle
§ 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v zmysle článku XII. zmluvy o dielo.
Čl. II
Predmet plnenia
1. Predmetom plnenia dodatku č. 1 k Zmluve o dielo sú práce naviac, ktorých potreba
vyplynula z okolností, a ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy v pôvodnom rozpočte.
Uvedené práce naviac bolo nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti,
účelu užívania a odolnosti oplotenia, ktoré zabránia ohnutiu horného pletivá a jednotlivých
stĺpikov a taktiež pre celkovú pevnosť oplotenia. Z ekonomického hľadiska (duplicita

nákladov), technického procesu realizácie diela a následnej záručnej doby je vhodné, aby
práce vykonával ten istý dodávateľ.
2. Presná špecifikácia prác a dodávok súvisiacich s predmetom plnenia je obsiahnutá
v položkovom rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 k dodatku č. 1 zmluvy o dielo.
3. Cena za zhotovenie predmetu plnenia dodatku č. 1 – prác naviac je stanovená dohodou
zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom
znení.
4. Spôsob určenia ceny naviac prác je v zmysle článku III, bod 3.8 zmluvy o dielo.
5. Cena za práce naviac, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k dodatku č. 1 Zmluvy o dielo je
dohodnutá v celkovej výške:
základ ceny pre DPH
DPH 20%
Celková cena spolu s DPH

989,74 EUR
229,44 EUR
1 219,18 EUR

Slovom: jedentisícdvestodevätnásť eur, osemnásť centov
6. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že dátum splatnosti faktúry za
práce naviac je (90) dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.
Článok III
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
2. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy o dielo.
3. Tento dodatok č. 1 je vypracovaný v 3 exemplároch, z ktorých dva sú určené pre
objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je príloha č. 1 – položkový rozpočet dodávok a prác naviac

V Krajnej Bystrej, dňa 21.10.2020

V Diakovej, dňa 20.10.2020

objednávateľ

zhotoviteľ

..........................................................
Ján Štefanco, v. r.
Starosta obce Krajná Bystrá

..........................................................
Ľuboš Rejko, v. r.
Konateľ spoločnosti

