
Dodatok č. 1  

k Zmluve o dielo 1/19 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami 

Čl. I 

Zmluvne strany  

Objednávateľ:  Obec Mirkovce 

 Obecný úrad Mirkovce 65, 082 06   Žehňa 

 V zast.: Mgr. Marián Engel - starosta obce 

 IČO: 00327484 

 Č. účtu: 415600000000881940900 

 Bankové spojenie: Prima banka 

 Kontakt:   +421517781100,   E-mail: obecmirkovce65@gmail.com 

 /ďalej len "objednávateľ"/  

  

Zhotoviteľ:  Filip Šutko 

 Demjata 165 

 IČO: 46331026 

 Č. účtu: SK 2809000000005111102838 

 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa  

 Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Prešov 

 /ďalej len "zhotoviteľ"/  

Čl. II 

Predmet dodatku 

 

1.      Dňa 05.03.2019 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo predmetom ktorej 

bolo vykonanie diela – stavebných prác a to konkrétne opravu stropov v objekte  základnej 

školy Mirkovce 37. Vzhľadom na to, že sa počas realizácie prác vyskytla potreba vykonať 

práce naviac, oproti pôvodne dohodnutému rozsahu, pričom tieto práce neboli zahrnuté  

v zmluve o dielo a pre  zhotovenie stavby sú nevyhnutné, dohodli sa zmluvné strany na 

dodatku k zmluve o dielo. 

2.   Rozsah prác naviac je vymedzený podrobnou kalkuláciou ceny – krycí list, ktorý je 

neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Príloha č. 1 – cenová ponuka – prace naviac. 



3.    Cenu za zhotovenie prác naviac uhradí objednávateľ na základe vyúčtovanej faktúry 

vystavenej po prevzatí stavby na základe preberacieho protokolu, ktorú zhotoviteľ vystaví 

a doručí objednávateľovi. Splatnosť faktúry na základe dodatku č.1 je 90 dní odo dňa 

doručenia objednávateľovi. 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté zostávajú 

v platnosti nezmenené 

2. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú dve 

určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.  

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho 

obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie 

v tiesni vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplyvajúcich. 

4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinný sa stáva nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle 

objednávateľa. 

 

         Objednávateľ                     Zhotoviteľ 

     Mirkovce  20.03.2019           Mirkovce 20.03.2019 

   

.........................................  ......................................... 

Mgr. Marián Engel - 

starosta obce 

                                                      Filip Šutko 

   

   

 


