
Dodatok č. 1/2021 

k Zmluve o dielo zo dňa 18.03.2016 

 
uzavretá v zmysle  § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Objednávateľ: 

Názov:  Obec Ptrukša  

Sídlo :   Hlavná 170, 076 77   Ptrukša 

Štatutárny zástupca: Alexander Takács 

IČO:  00331864 

DIČ:    2020540082 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu: SK28 5600 0000 0042 4354 5011  

telefón:  0908590662  

e.mail:   ptruksa@pobox.sk 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

 

Zhotoviteľ:  

Názov: Attila Hires – STAVEBNÁ ČINNOSŤ 

Sídlo:  

Právna forma:  

Zapísaný v Obchodnom registri:  

Štatutárny orgán:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

Mobil:  

E-mail:  

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

I. 

Preambula 

 

Objednávateľ a Zhotoviteľ dňa 18.03.2016 uzatvorili Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby  „Zníženie 

energetickej náročnosti obecných budov Ptrukša – SO 02 Kultúrny dom“  v rozsahu uvedenom 

v súťažných podmienkach a oceneného výkazu výmer. 

V súlade s článkom 9. ods.9.4, tejto Zmluvy o dielo zo dňa 18.03.2016 Zhotoviteľ požiadal o aktualizáciu 

rozpočtu diela na základe aktuálnych cien stavebných materiálov a prác. 

 

 

 

 

II. 



Predmet dodatku 

 

Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. Časť 3. Čas plnenia predmetu zmluvy 

Ods. 3.1.: 

Slovné spojenie  „Európska Únia“ sa nahrádza slovným spojením „Environmentálny fond“  

 

2. Časť 4. Cena  Diela 

Ods. 4.1.:  

Celková cena za kompletné zrealizovanie Diela je: 

 

    Cena oprávnených výdavkov bez DPH: 82 917,67  €       

    DPH 20% : 16 583,53  €         

    Cena oprávnených výdavkov spolu s DPH: 99 501,20  € 

 Slovom:  Deväťdesiatdeväťtisícpäťstojeden Eur a Dvadsať euro centov, vrátane DPH 

 

 Cena neoprávnených výdavkov bez DPH: 6 005,67 € 

 DPH 20%: 1 201,13 € 

   Cena neoprávnených výdavkov spolu s DPH: 7 206,80 € 

Slovom: Sedemtisícdvestošesť Eur a Osemdesiat euro centov, vrátane DPH 

 

Celková cena Diela spolu s DPH ( oprávnené a neoprávnené výdavky ): 106 708,00 € 

Slovom:  Stošesťtisícsedemstoosem   Eur a  euro centov, vrátane DPH 

 

Cena diela je stanovená na základe zmeny cenníka v období 2016-2021.    

 

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, 

oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a pod.  

  

Ods. 4.2.: 

Fakturácia a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán 

vykonané po dokončení a prevzatí Diela nasledovne:  

- oprávnené výdavky z prostriedkov Environmentálneho fondu naraz t.j. jednorázovo 

- oprávnené výdavky z vlastných zdrojov ( vlastný vklad ) naraz t.j. jednorázovo 

- neoprávnené výdavky podľa dohody so Zhotoviteľom  

Faktúry budú vystavené na základe Zhotoviteľom predložených Objednávateľom potvrdených 

súpisov skutočne vykonaných  prác na Diele. 

 

3. Časť 9. Záverečné ustanovenia   

Ods. 9.2.: 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z Environmentálneho fondu. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným 

prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory ( ďalej len „Zmluva o NFP“) strpieť výkon 

kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 

Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. 

Oprávnení kontrolní zamestnanci sú: 

a) poverení zamestnanci Environmentálneho fondu, Ministerstva životného prostredia SR, 

Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly, 



b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení 

neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2003 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 

audite v znení neskorších predpisov, 

c) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až b) v súlade s príslušnými 

predpismi. 

 

Ostatné časti a odseky zmluvy zostávajú nezmenené. 

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1/2021 je aktualizovaný rozpočet zo dňa 23.08.2021, 

vypracovaný oprávnenou osobou. 

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú časť zmluvy o dielo zo dňa 18.03.2016. 

Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 3 vyhotovenia dostane Objednávateľ a 1 

vyhotovenie Zhotoviteľ. 

Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzatvorený na základe ich práva, slobodnej vôle, vážne, 

určito a zrozumiteľné. Po prečítaní na znak súhlasu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 

Vo Veľkých Kapušanoch, 23.08.2021                                                     V Ptrukši,  23.08.2021 

 

 

 

 

Za zhotoviteľa 

 

 

Attila Hires, majiteľ 

meno, priezvisko, titul, funkcia oprávnenej 

osoby (osôb) uchádzača 

podpis a pečiatka 

 

 

 

 

 

Za objednávateľa 

 

 

Alexander Takács, starosta obce 

meno, priezvisko, titul, funkcia oprávnenej 

osoby (osôb) uchádzača 

podpis a pečiatka 

 

 

 

 


