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Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo zo dňa 23. 05. 2018  

 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  

 (ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 

medzi 

 

Objednávateľ:  Mestská časť Bratislava-Petržalka 

Sídlo:    Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

Zastúpený:        Ing. Vladimír Bajan, starosta 

IČO:                       00 603 201  

DIČ:    2020936643 

Bankové spojenie:              Prima banka Slovensko, a. s.  

IBAN:          SK41 5600 0000 0018 0059 9001 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:      Ján Jakubík – IZOREST, s.r.o.                               

Sídlo:    Hliník nad Váhom 42, 014 01 Bytča  

Zastúpený:    Ján Jakubík - konateľ 

IČO:                          46 022 767 

DIČ:                             2023199871 

Bankové spojenie:    ČSOB, a. s.               

IBAN:                         SK83 7500 0000 0040 1952 7038 

Zapísaný v:  Obchodnom registri Okresného súdu  Žilina  

 Odd.: Sro, Vložka č. 54153/L 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

v nasledujúcom znení: 

 

Preambula 

 

Účelom Dodatku č. 1 je zmena predmetu a dodávky Zmluvy o dielo zo dňa 23. 08. 2018 (ďalej len 

„Zmluva“) o naviac práce, ktorých potreba vyplynula zo zmeny projektu „Rekonštrukcia ihriska 

na Andrusovovej  ulici, Petržalka“. V tejto súvislosti sa Dodatkom č. 1 po vzájomnej dohode 

zmluvných strán a v súlade so zmluvou  navyšuje cena za dielo. 

 

Článok I. 

Predmet Dodatku č. 1 

 

1.   V Čl. II. sa odstraňuje bod 1. v celom znení a nahrádza sa novým bodom 1., ktorý znie 

nasledovne: 

 

       „1. Zhotoviteľ zhotoví dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Dohodnutá 

zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená na celkovú sumu podľa špecifikácie prác 

uvedených v prílohe č. 1 a 2  Dodatku č. 1:  

  

       spolu cena 30 501,97 EUR s DPH 
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Táto cena je určená podľa špecifikácie prác dodávateľom, je nemenná a je platná po celú dobu 

výstavby bez ohľadu na vývoj inflácie, zmeny daňových sadzieb, či iných skutočností 

premietajúcich sa do cien výrobkov resp. služieb na trhu. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, 

že nejde o tzv. cenu podľa rozpočtu bez záruky jeho úplnosti podľa § 547 ods. 2 Obchodného 

zákonníka alebo rozpočtu nezáväzného podľa § 547 ods. 3 Obchodného zákonníka, pričom na 

jeho výšku nemá vplyv vynaloženie či výška akýchkoľvek nákladov či poplatkov k úhrade 

ktorých je zhotoviteľ podľa zmluvy povinný. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, 

prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, ďalej všetky správy, skúšky, 

atesty, certifikáty a pod.“ 

 

 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 23. 08. 2018. 

2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) origináloch, z ktorých štyri (4) obdrží objednávateľ 

a dva (2) zhotoviteľ. 

3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma stranami a účinnosť dňom  

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.  

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti. 

5. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli,   

uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú. 

6. Príloha č. 1:  Výkaz výmer 

7. Príloha č. 2: Rekonštrukcia ihriska na Andrusovovej ul. - Dodatok  

 

 

V Bratislave, dňa                   V Bratislave, dňa  

 

Objednávateľ:        Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

_______________________________   ___________________________ 

Mestská časť Bratislava-Petržalka               Ján Jakubík – IZOREST, s.r.o. 

       Ing. Vladimír Bajan                                  Ján Jakubík  

                starosta                                                                             konateľ 


