Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo uzatvorenej v zmysle § 536 a násl. zákona 513/1991 Z. z. (Obchodný
zákonník ) medzi nasledovnými zmluvnými stranami (ďalej len „Zmluva“):
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Zastúpenie:
Kontakt:

Obec Dvorníky-Včeláre
Dvorníky č. 4, 044 02 Turňa nad Bodvou
00 691 429
Csaba Simkó, starosta obce
info@dvorniky-vcelare.sk, 0910 871 311

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane,
a
Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v:

Zastúpený:

MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
36 407 020
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
SK4411110000001139071000
2020123237
SK 2020123237
v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro
,vložka č.: 13730/L
Jozef Kavulek, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej,
(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)
PREAMBULA
1.
2.

3.
4.

Medzi zmluvnými stranami bola uzatvorená Zmluva o dielo na základe uskutočneného
verejného obstarávania na základe výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 25. 03. 2021.
Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa uskutočniť stavebné práce na stavbe
„Multifunkčné ihrisko 44x24 m v obci Dvorníky-Včeláre“ a záväzok Objednávateľa za
uskutočnenie stavebných prác zaplatiť dohodnutú odplatu.
Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy, a to v zmysle čl. 1 ods. 1 tohto
Dodatku č.1 v súlade s čl. XVII ods. 1 Zmluvy.
Zmluvne strany sa dohodli na zmene Zmluvy podľa predchádzajúceho bodu v súlade s ust. §
18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, nakoľko hodnota všetkých
zmien je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej Zmluvy. Z dôvodu zachovania princípu
transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania Zmluvné strany uvádzajú, že
k uvedenej zmene Zmluvy, pristúpili z objektívneho dôvodu, a to z dôvodu značného nárastu

5.

cien vstupných materiálov a dopravy, ktorý celosvetovo zasiahol najzásadnejším spôsobom
práve oblasť stavebníctva - stavebné práce. Z uvedeného dôvodu je pre Objednávateľa
z pohľadu hospodárnosti a efektívnosti a z Objednávateľovi prístupných informácií najlepším
možným riešením dohoda s aktuálnym a vysúťaženým Zhotoviteľom, pričom je nevyhnutné
uviesť, že nárast cien zasiahol všetkých zhotoviteľov.
Zmluvne strany zároveň uvádzajú, že zmenou zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 nedôjde
k zmene charakteru zmluvy.
Článok I
Predmet dodatku

1.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny za dielo, pričom celková hodnota všetkých zmien
v súlade sl č. 18 ods. 3 písm. a) ZVO predstavuje 13,72 %. Vzhľadom na uvedené sa Zmluva
mení nasledovne:
Pôvodná cena diela v zmysle čl. II Zmluvy:
Cena diela bez DPH:
Výška DPH:
Cena diela s DPH:

84 153,37 €
16 830,67 €
100 984,04 €

Cena diela po úprave v súlade s prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1:
Cena diela bez DPH:
Výška DPH:
Cena diela s DPH:
2.
3.

95 699,21 €
19 139,84 €
114 839,05 €

Zmluvne strany uvádzajú, že cena za dielo sa mení podľa predchádzajúceho odseku tohto
článku na všetkých miestach, kde sa cena za dielo v Zmluve uvádza.
Rozpočet ceny je uvedený v prílohe č.1, v ktorej sa nachádza aktualizovaný výkaz výmer.
Zároveň sa zmluva mení a dopĺňa v čl. III, bode 1 nasledovne:
III. Platobné podmienky

1. Objednávateľ bude uhrádzať Cenu za Dielo nasledovne:
• Objednávateľ uhradí cenu za dielo v sume 114 839,05 € s DPH na základe vystavenej
faktúry/faktúr zhotoviteľom s náležitosťami riadneho daňového dokladu.
Faktúra/faktúry budú vystavené na základe súpisu vykonaných prác a dodávok
materiálu. Možná je priebežná fakturácia počas realizácie diela po jednotlivých
častiach.
➢ Objednávateľ uhradí časť ceny diela - sumu 64 500,00 € s DPH počas realizácie a po
odovzdaní diela na základe vystavenej faktúry/faktúr so splatnosťou 30 dní.
➢ Objednávateľ uhradí sumu 36 484,04 € s DPH formou 18 mesačných splátok do
11/2023 na základe splátkového kalendára, ktorý je prílohou tohto dodatku. V prípade
nedodržania termínu splátok v zmysle splátkového kalendára, má zhotoviteľ právo
účtovať si zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania,
zároveň celkovú pokutu 20 % z ceny diela a právo vymáhať zvyšnú nezaplatenú časť
ceny diela v celosti. Objednávateľ môže nad rámec uhradiť v akomkoľvek termíne

vyššiu splátku či viac splátok naraz o čom bude informovať e-mailom zhotoviteľa či
sa bude skracovať doba splácania, alebo výška zvyšných splátok.
➢ Objednávateľ uhradí zvyšnú sumu 13 855,01 € s DPH formou 12 mesačných splátok
od 01/2024 do 12/2024 na základe splátkového kalendára, ktorý je prílohou tohto
dodatku. V prípade nedodržania termínu splátok v zmysle splátkového kalendára, má
zhotoviteľ právo účtovať si zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý
deň omeškania, zároveň celkovú pokutu 20 % z ceny diela a právo vymáhať zvyšnú
nezaplatenú časť ceny diela v celosti. Objednávateľ môže nad rámec uhradiť
v akomkoľvek termíne vyššiu splátku či viac splátok naraz o čom bude informovať emailom zhotoviteľa či sa bude skracovať doba splácania, alebo výška zvyšných
splátok.
Článok II
Záverečné ustanovenia
4.

Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti bez
zmeny.

5.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je príloha:
- Aktualizovaný výkaz výmer
- Splátkový kalendár

6.
7.
8.

Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po zverejnení dodatku na webovom sídle Objednávateľa.
Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom riadne prečítali, jeho
ustanoveniam porozumeli, ten vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ho
dobrovoľne plniť.

9.

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

V.................., dňa ……………..

V.................., dňa ……………..

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

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

MARO , s.r.o.

Obec Dvorníky-Včeláre

Jozef Kavulek, konateľ

Csaba Simkó, starosta obce

