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Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 
                           Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb., 
                                                     v znení neskorších zmien a doplnkov       

zo dňa 12.12.2018 medzi 
                                                                                        

I. ZMLUVNÉ  STRANY 
 
  
1.OBJEDNÁVATEĽ:            Obec Rudinská 
            Rudinská 125, 023 31 Rudinská   
                                             
    
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Švirík - starosta     
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 1142 6322                                     
IČO: 00314277     
DIČ: 2020553249                                       
Osoba oprávnená rokovať:  Ing. Jozef Švirík - starosta  
 
          

ďalej v texte len "objednávateľ" 
 
2.ZHOTOVITEĽ:    3 Energy, s.r.o. 
    
Zastúpená    Martin Macura - Konateľ      
Bankové spojenie :   Tatra banka, a.s.      
IBAN:     SK98 1100 0000 0029 4802 7493    
      SK82 1100 0000 0029 4406 0093 
Sídlo:     Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina 
IČO :     45293619    
DIČ :      2022 934 298    
Identifikačné číslo pre DPH :  SK2022 934 298   
Zapísaný v obchodnom registri:       ORSR, Vložka číslo: 52100/L  
Osoby oprávnené rokovať :    Martin Macura  
Zástupca zhotoviteľa na stavbe :   Martin Macura      
                                                               

ďalej v texte len "zhotoviteľ" 
 
„objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ ďalej v texte len „zmluvné strany“ 
      

Článok I. 
PREDMET DODATKU 

1. Predmetom toho Dodatku je úprava práv a povinností Zmluvných účastníkov, ktoré vzniknú pri ich 
vzájomnej spolupráci v rámci plnenia tejto zmluvy – zhotovenie stavebných prác. Zmluva je uzatvorená na 
základe ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov ako 
výsledok zadávania zákazky na predmet: „Zníženie energetickej náročnosti budov materskej školy v obci 
Rudinská“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných 
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podkladov k podlimitnej zákazke: „Zníženie energetickej náročnosti budov materskej školy v obci Rudinská 
– stavebné práce“, a ktorej vyhotovenie prevzal zhotoviteľ od objednávateľa, a ktorá je archivovaná 
u objednávateľa. 

2. V priebehu realizácie diela sa vyskytli zmeny prác odsúhlasené stavebným dozorom, ktoré sú 
zaznamenané v stavebnom denníku. Na základe vyššie uvedeného sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli 
v zmysle článku v náväznosti na článok XIII. bod 2. Zmluvy o dielo uzavrieť tento dodatok. 

3. Zmluvné stany sa dohodli na zmene článku IV. bod 1: 

Text: 

Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa 
ako pevná zmluvná cena a predstavuje: 
 
Cena bez DPH 354 034,39 EURO (slovom: tristopäťdesiatštyritisíctridsaťštyri EURO a tridsaťdeväť centov) 
DPH 20 %     70 806,88  EURO (slovom: sedemdesiattisícosemstošesť EURO a osemdesiatosem centov) 
Cena s DPH  424 841,27  EURO (slovom: štyristodvadsaťštyritisícosemstoštyridsaťjeden EURO 
a dvadsaťsedem centov) 
 
Sa nahrádza textom: 

Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa 
ako pevná zmluvná cena a predstavuje: 
 
Cena bez DPH  329 906,79 EURO (slovom: tristodvadsaťdeväťtisícdeväťstošesť EURO a sedemdesiatdeväť 
centov) 
DPH 20 %           65 981,37 EURO (slovom: šesťdesiatpäťtisícdeväťstoosemdesiatjeden EURO 
a tridsaťsedem centov) 
Cena s DPH  395 888,16 EURO (slovom: tristodeväťdesiatpäťtisícosemstoosemdesiatosem EURO 
a šesťnásť centov) 
 
4. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Prílohy č. 2 Zmluvy o dielo - Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v 
papierovej verzii a Prílohy č. 3 Zmluvy o dielo - Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v elektronickej verzii v 
MS Excel (nosič CD, DVD a pod.) v zmysle Prílohy č. 1 Dodatku č. 1 - Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v 
papierovej verzii a Prílohy č. 2 Dodatku č. 1 - Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v elektronickej verzii v MS 
Excel (nosič CD, DVD a pod.) 
 

Článok II. 
OSTATNÉ DOJEDNANIA 

1. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté sa nemenia a zostávajú 
naďalej v platnosti a účinnosti. 
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Článok III. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvyných strán a účinnosť nadobúda dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Rudinská.   
 

2. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží štyri 
a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

 
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ho podpísali. 
 
 
V …………………………….., dňa ...........................                                       V …………………………….., dňa ...........................  
 
                           
 
 
O b j e d n á v a t e ľ :                              Z h o t o v i t e ľ : 
 
 
 
 
 
....................................................    .................................................... 
      Ing. Jozef Švirík - starosta            Martin Macura - konateľ 
 
Prílohy: 

Príloha č.1 k Dodatku č. 1:   Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v papierovej verzii 

Príloha č.2 k Dodatku č. 1:   Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v elektronickej verzii v MS Excel 

(nosič CD, DVD a pod.) 

 

Rudinskej 13.08.2019 Rudinskej 13.08.2019


