
 
 

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  č. 2/2016/ZoD 

Uzatvorený medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 
513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 
 

Čl. 1. Zmluvné strany 
 
 

Obstarávateľ  
 
Obchodné meno: Obec Košeca 
                             Hlavná 36/100 
                             018 64 Košeca 
V zastúpení:         Bc. Radomír Brtáň, starosta obce 
 
Bankové spojenie: VÚB Bratislava, a.s. 
Číslo účtu:             SK09 0200 0000 0030 0032 3372 
IČO:                      00317390  
DIČ:                      2020610922 
                              
Právna forma:       samospráva, obec 
Zástupca vo veciach zmluvných a  technických:  Bc. Radomír Brtáň, starosta obce    
Telefón: 042 4468183  
Fax: 042 4468023  
E-mail: starosta@koseca.sk  
 
 
Zhotoviteľ  
 
Obchodné meno: J & M A-MONT, s.r.o. 
Sídlo:                    Záhradnícka 292/14, 019 01 ILAVA        
V zastúpení:         Michal Andrisík   
Bankové spojenie: VÚB a.s. Trenčín 
Číslo účtu: 
IČO:                      36 332 895                                              
Zástupca vo veciach technických:  Michal Andrisík 
Č.tel./fax:  0903 630 106                          
 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v odd Sro 
Vo vložke č. 14348/R 
 
      
 
 

Čl. 2. Predmet dodatku 
 
 2.1. Názov stavby: Zmena dokončenej stavby požiarnej zbrojnice na p.č. 906/2 v k.. Košeca 

– prístavba a st. úpravy            
 

                   Miesto stavby: Košeca 
 
V súlade s postupmi uvedenými v Zákone o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z., konkrétne v § 
18 ods. 1, písmeno b a ods. 5  a v zmysle ustanovenia čl. 4.5 písm a) 
Zmluvy o dielo sa obe zmluvné strany dohodli na nasledovných dvoch zmenách ceny diela: 
 

1. Doplnenie položky Garážové vráta v počte kusov 3 a ich montáž nad rámec pôvodného 
rozpočtu zmluvy.  
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Faktúrovaná suma za túto zmenu bude v zložení: 
 
Celková cena zmeny s DPH:                          7 800,-  Eur,  

                        z toho DPH:                      1 300,- Eur 
                                  bez DPH:                      6 500,- Eur 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Doplnenie položiek nad rámec pôvodného rozpočtu, pričom tieto zmeny nebolo možné zo 
strany zhotoviteľa predvídať pred podpisom zmluvy o dielo. 
 

Faktúrovaná suma za túto zmenu bude v zložení: 
 
 
Celková cena zmeny s DPH:                            5 668,56  Eur,  

                        z toho DPH:                           944,76 Eur 
                                  bez DPH:                       4 723,80 Eur 
 
Dôvodom zmeny je zistenie, že výkaz-výmer neobsahuje výmeru obvodových panelov steny JV 
pohľadu a výmeru panelov, ktoré bolo potrebné upraviť kvôli osadeniu otvorov. V zmene je 
počítané aj s osadením prahu brán, lemu montážnej jamy v existujúcej miestnosti a cementovým 
poterom naviac, nakoľko je potrené zväčšiť hrúbku podlahovej vrstvy z 50 na 80 mm. Projektant 
stavby tieto zmeny oproti pôvodnému projektu odsúhlasil. 
 
K jednotlivým zmenám tohto dodatku budú zhotoviteľom vystavené samostatné faktúry. Platobné 
podmienky sú dohodnuté v zmluve.  
 
2.2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 2/2016/ZoD ostávajú nezmené v platnosti. 

 
Čl. III 

Záverečné ustanovenia 
 

3.1.  Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č.2/2016/ZoD  zo dňa 23.05.2016.  
 
3.2.  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka  v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento dodatok bude zverejnený na webovom 
sídle Obce Košeca.  

 
3.3.  Dodatok je vyhotovený v štyroch origináloch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve      

vyhotovenia. 
 
3.4. Zmluvné strany vyhlasujú,  že dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie 

v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, dodatok  si riadne prečítali, jeho 
obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.   

 
 
 
V Košeci, dňa 19. 9. 2016                                           
 
 
 
 ................................................                                                 ................................................ 
             obstarávateľ                                                                                 zhotoviteľ 
 
 


