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Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo č. Z1/2017/067/03  

na stavbu „Košeca – Miestna komunikácia – Železničná ulica – Prestavba“ 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona 
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

číslo stavby : 3178 

 
Čl. I. 

Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: Obec Košeca 

Sídlo:     Hlavná 36/100, 018 64 Košeca 

Zastúpená:    Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce 

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. 

číslo účtu:    0030 0032 3372 / 0200 

IBAN:     SK09 0200 0000 0030 0032 3372 

IČO:     00 317 390 

DIČ:     2020610922 

Tel./ Fax:    042 / 446 80 23;      / 042 / 446 80 23 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ: Doprastav a.s. 

Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava,  

realizačný závod: Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina  

Zastúpený:                  v súlade s platným podpisovým poriadkom spoločnosti Doprastav, a.s.: 

 Ing. Androvič Juraj, predseda predstavenstva 

 Ing. Michal Berger, riaditeľ závodu Žilina, na základe  

 potvrdenia o rozsahu plnomocenstva č. 9059/01/2015  

 zo dňa 30.06.2015 

Oprávnený na rokovanie  

-vo veciach zmluvných : Ing. Michal Berger, riaditeľ závodu Žilina  

-vo veciach výroby a realizácie: Ing. Ján Chobot, zástupca riaditeľa Závodu Žilina 

-vo veciach technických: Ing. Pavol Noga, vedúci útvaru obchodu závodu Žilina 

Označenie registra podnikateľa: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 

Číslo zápisu: oddiel: Sa, vložka č. 581/B 

Bankové spojenie: Tatra banka a.s. 

číslo účtu: 0026 4002 0009/1100 

IBAN: SK92 1100 0000 0026 4002 0009 

IČO: 31 333 320   IČ DPH: SK7120000206 

DIČ: 2020372497 

Tel.: 041 / 734 31 11 

(ďalej len „zhotoviteľ”) 

 

 

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo č. : Z1/2017/067/03 (ďalej len 

„zmluva“ týmto dodatkom č. 1 (ďalej len „dodatok“) nasledovne : 
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Čl. ll. – Predmet dodatku 

1. Článok II. – Predmet zmluvy plnenia – bod 1 sa dopĺňa o znenie : 

 „Na základe vzájomnej dohody zhotoviteľ zrealizuje naviac práce na diele „Košeca – Miestna 

komunikácia  – Železničná ulica – Prestavba“ v rozsahu priloženého ponukového rozpočtu menej 

a naviac prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.“ 

2. Článok III. – Termín plnenia – bod 1, odsek 1.2.1 sa dopĺňa nasledovne : 

Termín menej a naviac prác obsiahnutých v tomto dodatku sa stanovuje nasledovne : 

Termín ukončenia prác : 27.11.2017 

3. Článok IV. – Cena predmetu zmluvy bod 1 sa dopĺňa nasledovne : 

„Cene menej a naviac prác obsiahnutých v tomto dodatku činí : 

Cena celkom : -879,95 Eur bez DPH 

(slovom : mínus osemstosedemdesiatdeväť Eur a deväťdesiatpäť Eurocentov) 

t.j. cena diela celkom bez DPH predstavuje : 

Základná zmluvná cena :                                250 164,31 Eur 

Dodatok č. 1 :                                                        - 879,95 Eur 

Základná zmluvná cena + Dodatok č. 1 : 249 284,36 Eur 

(slovom : dvestoštyridsaťdeväťtisíc dvestoosemdesiatštyri Eur a tridsaťšesť Eurocentov)   

 

Čl. lll. – Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné články zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien. 

2.  Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je ponukový rozpočet menej a naviac prác. 

3. Právne vzťahy začaté pred uzatvorením tohto dodatku týkajúce sa realizácie diela podľa tohto dodatku 

sa v celom rozsahu riadia ustanoveniami tejto zmluvy. 

4. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy č. Z1/2017/067/03. 

5. Neodddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí : 

Príloha č. 1 – Ponukový rozpočet menej a naviac prác 

6. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 

2 vyhotovenia. 
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7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali a súhlasia s jeho obsahom, na znak čoho 

ho podpisujú. 

8. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. 

 

 
V Bratislave, dňa 20.11.2017                 V Košeci, dňa ..................... 
 
Zhotoviteľ:                                                                                            Objednávateľ: 
 
 
 
 
.....................................................                              ....................................................... 
          Ing. Juraj Androvič                                  Mgr. Radomír Brtáň 
       predseda predstavenstva                  starosta obce 
   
 

  
....................................................              
           Ing. Michal Berger 
         riaditeľ závodu Žilina 

 
 
 
 


