
Dodatok č.1. k 
ZMLUVE   O   DIELO zo dňa 25.9.2013 

 
 

uzavretá   podľa   §  536  a nasl.  Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
 
 
 

 

„Chodník pre peších – úprava verejnej zelene“. 
 
 
 

Čl. I 
 

 
Zmluvné   strany 

 
1.1.   Objednávateľ   :  
               
Názov  organizácie :  OBEC Prašice 
Sídlo  organizácie   :  Ul.1.mája 142/142, 956 22 Prašice 
Štatutárny zástupca: Erika Nemešová 
IČO: 00310964 
Bankové spojenie: 0886669001/5600 
Telefón  : 038/5391421 
Fax        :  038/5391421 
 
 
 
 
1.2.   Zhotoviteľ  :         
  
Názov organizácie:  Anton Hrobár, AL-STAV 
Sídlo:    Obrancov mieru 20/86, 955 01 Tovarníky 
Zastúpený:                  Anton Hrobár                                    
IČO :    36883573 
DIČ :     1020089862 
Telefón  :                    0907757716 
 
 

 
 
 
 



 
  

 
Čl.IV 
CENA 

 

Staré znenie: 
 
4.1 Zhotoviteľ zhotoví celé dielo za cenu podľa cenovej ponuky, ktorá je prílohou tejto          
       zmluvy.. 
                             cena   bez  DPH                           DPH                               cena  s  DPH 

SPOLU v €:            5348,98                                   1069,80                            6418,78 
 

Celkom náklad rekonštrukcie podľa priloženého rozpočtu v cenovej ponuke:   6418,78 € 
vrátane DPH.  Jedná sa o dohodnutú nemennú  cenu za dielo. 

 
Nové  znenie: 
4.1. 
Zhotoviteľ zhotoví celé dielo za cenu podľa cenovej ponuky, ktorá je prílohou tejto          
       zmluvy. 
                             cena   bez  DPH                           DPH                               cena  s  DPH 

SPOLU v €:            5348,98                                   1069,80                            6418,78 
 

Celkom náklad rekonštrukcie podľa priloženého rozpočtu v cenovej ponuke:   6418,78 € 
vrátane DPH.  Jedná sa o dohodnutú nemennú  cenu za dielo. 
 

           
        Práce naviac:          1008,06                                     201,61                             1209,67 € 
 
  
 
                             cena   bez  DPH                       DPH                               cena  s  DPH 

SPOLU v €:      5348,98+1008,06                  1069,80 +201,61           6418,78+1209,67 
                                   6357,04                           1271,41                      7628,45 € 

 
 
                                                       Čl.VI 

CENA, FAKTURAČNÉ PODMIENKY 
 

Pôvodné znenie: 
6.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe 2 vystavených faktúr, ktoré 

zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa v 3 exemplároch 
 - faktúra č.1 -  3300,00 € s DPH /ihneď po ukončení diela/ 
 - faktúra č.2 – 3118,78 € s DPH / splatnosť do konca januára 2014/ 

Splatnosť  faktúry  je  30  dní  od  doručenia objednávateľovi. Uhradená faktúra nie  je 
dokladom o odovzdaní a prevzatí diela. 

 
 



 
Nové znenie: 
6.1. 
Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe 2 vystavených faktúr, ktoré 
zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa v 3 exemplároch 
 - faktúra č.1 -  3300,00 € s DPH /ihneď po ukončení diela/ 
 - faktúra č.2 – 4328,45 € s DPH / splatnosť do konca januára 2014/ 

Splatnosť  faktúry  je  30  dní  od  doručenia objednávateľovi. Uhradená faktúra nie  je 
dokladom o odovzdaní a prevzatí diela. 

 
 V ostatných článkoch zmluva zostáva v pôvodnom znení. 
 
 
 
 
 
V Prašiciach   dňa 25.11.2013                                    V Tovarníkoch, dňa 25.11.2013   
 
 
  
 
 
 
-------------------------------------                                    --------------------------------------------- 
        Erika Nemešová                                                                Anton Hrobár 
              starostka                                                                               
                                                 
 
                                                                          
                                                                           


