
Dodatok č.l k ZMLUVE O DIELO

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

„Terénne úpravy a spevnené plochy 
/ pozemok pare. č.317/

Či. l  

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Názov organizácie : OBEC Prašice 
Sídlo organizácie : Ul.l.mája 142/142, 956 22 Prašice 
Štatutárny zástupca: Erika Nemešová 
IČO: 00310964
Bankové spojenie: SK02 5600 0000 0008 8666 9001
Telefón : 038/5391421 
Fax : 038/5391421

1.2. Zhotoviteľ :

Názov organizácie: 
Sídlo:
Zastúpený:
IČO :
IČ DPH :
Telefón :

TOP Capitals, s.r.o.
Urmince 555, 956 22 Urmince 
Pavol Paluš, konateľ 
43 978 631 
SK2022554897

Zmluvné strany sa v zmysle článku IV. odstavca 4.3. Zmluvy o dielo zo dňa 14.6.2016 
dohodli na tomto znení dodatku č .l, ktorým sa text Zmluvy o dielo rozširuje, mení a dopĺňa 
takto:



ČI. II.

Sa dopĺňa text:

2.4. Počas realizácie prác došlo k rozšíreniu objemu prác na objekte na základe požiadaviek 
objednávateľa. Rozpis prác naviac je uvedený v prílohe dodatku č.l.

CI. IV 
CENA

Sa mení:

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 €: 16 127,04 3 225,408 19 352,448

Celkom náklady podľa priloženého rozpočtu v cenovej ponuke: 19 352,448 € vrátane 
DPH. Jedná sa o dohodnutú nemennú cenu za dielo.

Z dôvodu zmeny rozsahu prác podľa čl. II sa menia rozpočtové náklady nasledovne:

Cena prác naviac podľa dodatku č. 1:

cena bez DPH DPH cena s DPH
SPOLU v €: 703,1 140,62 843,722

Celkové náklady + práce naviac:

cena bez DPH DPH cena s DPH
SPOLU v €: 16 830,14 3 366,03 20 196,17

Čl.VI 
CENA, FAKTURAČNÉ PODMIENKY

Sa mení:

6.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe vystavenej faktúry, ktorú 
zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa v 3 exemplároch. Zhotoviteľ vystaví faktúru za 
celkové náklady, kde budú zahrnutú aj práce naviac v zmysle dodatku č. 1 ku Zmluve 
o dielo.

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



V f

ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné zmluvné dojednania týmto dodatkom zostávajú v platnosti bezo zmien.

Tento dodatok č.l k Zmluve o dielo je vypracovaný v 3-och vyhotoveniach, z ktorých 2 si 
ponechá objednávateľ a l  zhotoviteľ.

Súčasťou tohto dodatku je príloha: rozpis prác naviac

V Prašiciach dňa 17.6.2016 V Prašiciach, dňa 17.6.2016

A

Erika Nemešová 
starostka obce

Pavol Palifš, konateľ
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