
Zmluva o dielo č. 1/2018 -  Dodatok č. 1

uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. 

čl. 1 Zm luvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov:

Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Obec Prašice
l.mája 142/142 
956 22 Prašice
Erika Nemešová -  starostka obce
00310964
2021315538
Primá banka Slovensko a.s., číslo účtu: SK54 5600 0000 0008 4153 6002

1.2 Zhotovíte!':

Názov: PEGEs.r.o.
Závada 136, 955 01 Topoľčany

Zastúpené: Pavol Gavalec-konateľ
IČO: 48265837
DIČ: 2120106912
IČDPH: SK2120106912
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Topoľčany, číslo účtu: SK87 7500 0000 0040 2377 4402

uzatvárajú tento
Dodatok č. 1 ku zmluve č. 1/2018 

Článok I
Účel dodatku č .l ku zmluve č. 1/2018

Účastníci uzatvárajú tento Dodatok č .l za účelom „ Stavebné úpravy a udržiavacie práce požiarnej zbrojnice". 

Pôvodne znenie:
Článok III 

Cena za zhotovenie diela

1. Cena za vytvorené dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o
cenách v aktuálnom znení podľa priložených rozpočtov nasledovne:

A/ cena za stavebné úpravy a udržiavacie práce požiarnej zbrojnice 35 340,58€ s DPH

Článok XI 
Spoločné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri splnení záväzkov, vyplývajúcich z tejto zmluvy pri realizácii 
výstavby budú vzájomne spolupracovať a riadiť sa týmito ustanoveniami.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky tejto zmluvy prechádzajú aj na ich právnych nástupcov, pričom 
druhá zmluvná strana musí s touto zmenou súhlasiť.
3. Zmeny ustanovení a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len písomnou dohodou zmluvných strán.
4. V prípade písomného pozastavenia prác zo strany objednávateľa sa po dobu pozastavenia 

výstavby predĺži lehota výstavby. Takéto rozhodnutie ako aj rozhodnutie o zastavení stavby 
oznámi objednávateľ zhotoviteľovi písomnou formou najneskôr 7 dní pred zamýšľaným 
pozastavením alebo zastavením stavby.

5. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Zmluvné vzťahy touto



zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.

6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je položkový rozpočet dodávateľa.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s touto zmluvou riadne oboznámili, súhlasia s jej obsahom a na znak 
toho ju podpisujú.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
získania úveru na zateplenie bytového domu.
9. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre zhotoviteľa a 2 pre objednávateľa. 

Nové znenie:

Článok III 
Cena za zhotovenie diela

1. Cena za vytvorené dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o
cenách v aktuálnom znení podľa priložených rozpočtov nasledovne:

A/ cena za stavebné úpravy a udržiavacie práce požiarnej zbrojnice 35 237,08€ s DPH

Článok XI 
Spoločné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri splnení záväzkov, vyplývajúcich z tohto dodatku č .l pri realizácii 
výstavby budú vzájomne spolupracovať a riadiť sa týmito ustanoveniami.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky tohto dodatku č .l prechádzajú aj na ich právnych nástupcov, 
pričom druhá zmluvná strana musí s touto zmenou súhlasiť.
3. Zmeny ustanovení a doplnky k tomuto dodatku č .l je možné vykonať len písomnou dohodou 
zmluvných strán.
4. V prípade písomného pozastavenia prác zo strany objednávateľa sa po dobu pozastavenia 

výstavby predĺži lehota výstavby. Takéto rozhodnutie ako aj rozhodnutie o zastavení stavby 
oznámi objednávateľ zhotoviteľovi písomnou formou najneskôr 7 dní pred zamýšľaným 
pozastavením alebo zastavením stavby.

5. Pri plnení tohto dodatku č .l sa zmluvné strany riadia ustanoveniami tohto dodatku č. 1 
a zmluvyč.1/2018.
6. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č .l ku zmluve č. 1/2018 sú:
- príloha č .l rekapitulácia stavby
- príloha č.2 nerealizované práce
- príloha č.3 práce naviac
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s týmto dodatkom č .l k zmluve Č.1Ú2018 riadne oboznámili, súhlasia s 
jej obsahom a na znak toho ju podpisujú.
8. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
zverejnením na www.prasice.sk.
9. Dodatok č .l  ku zmluve č.1/2018 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre zhotoviteľa a 2 
pre objednávateľa.

V Prašiciach dňa 20.11.2018
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http://www.prasice.sk

