
ZMENA ZMLUVY O DIELO 
Dodatok č. 1 

číslo zmluvy o dielo 2/9/2018 zo dňa 27.9.2018 na zhotovenie diela stavby: 
„Rekonštrukcia a oprava komunikácie na cintoríne s osvetlením"" 

Článok 1 ZMLUVNÉ 
STRANY 

Objednávateľ: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
Kontakt: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
(ďalej len ako „objednávateľ") 

Obec Drienica 
Obecný úrad 168, 083 01 Sabinov 
Ing. Igor Birčák - starosta obce 
obec@drienica.sk; 051/458 42 22 
00326968 
2020543085 
VÚB, a.s. 
SK61 0200 0000 0000 2212 0572 

 

Zhotoviteľ: 
Sídlo: 
Zapísaný: 
Štatutárny zástupca: 
Kontakt: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
(ďalej len ako „zhotoviteľ") 

BEDEKA, s.r.o. 
Sabinovská 87, 080 01 Prešov 
Okresný súd Prešov, odd. sro, Vložka číslo: 30360/P 
Ing. Vladimír Oboňa 
0907781033 
47735511 
2024079057 
SK 2024079057 
VÚB Sabinov SK260200 0000003259455753 

Článok 2 
Preambula 

Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom 11 Záverečné ustanovenia, 
bod 2. dohodli na tejto zmene Zmluvy o dielo č. 2/9/2018 a to Dodatkom č. 1. Na základe tohto dodatku 
dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené. 

Článok 3 Predmet zmeny 
zmluvy 

Článok V, Cena diela, sa mení v bode 2. takto: 

Pôvodná cena za zhotovenie celého diela: Cena 
spolu: Základ ceny pre DPH DPH 20% 

12.635,37 EUR 
2.527,07 EUR 
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Celková cena za predmet diela s DPH 15.162,44 EUR 
(slovom: pätnásťtisícstošesťdesiatdva EUR a 44 eurocentov ); 
Objednávateľ vyhlasuje, že je platcom DPH. 

Cena za zhotovenie prác naviac nezahrnutých v pôvodnom rozpočte: 

Cena za zhotovenie prác naviac nezahrnutých v pôvodnom rozpočte činí: 
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky 1762,64,- EUR 
vymeriavací základ pre DPH 20 % 2115,17,- EUR 
hodnota DPH 20 % 352,53,- EUR 

cena celkom vrátane DPH 2115,17 ,- EUR 
slovom: dvetisícstopätnásť EUR a 17 centov 

Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na zmene ceny za zhotovenie celého diela z dôvodu 
prác naviac nezahrnutých v pôvodnom rozpočte na základe predloženého výkazu výmer 
objednávateľom a následne naceneného rozpočtu zhotoviteľom. 

Nová cena za zhotovenie diela: 

Cena za zhotovenie celého diela podľa či. 1. činí: 
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky 14 398,01,- EUR 
vymeriavací základ pre DPH 20 % 17 277,61,- EUR 
hodnota DPH 20 % 2879,60,- EUR 

cena celkom vrátane DPH 17 277,61,- EUR 
slovom: sedemnásťtisícdvestosedemdesiasedem EUR a 61 centov 

Článok 4 Záverečné 
ustanovenia 

4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo číslo 2/9/2018 zo dňa 27.9.2018, ktoré nie sú menené alebo 
doplnené touto zmenou zmluvy Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení. 

4.2 Táto zmena zmluvy č. 1 (Dodatok č. 1) nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma 
zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim 
po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

4.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 
vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie. 

4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy, Dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne, vážne, 
bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

4.5 Zmena zmluvy č. 1 (Dodatok č. 1) bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, 
že tejto zmene zmluvy č. 1 (dodatku č. 1) porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmenu 
zmluvy č. 1 (dodatok č. 1), vlastnoručne podpísali. 
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Príloha: 

Nacenený výkaz výmer zhotoviteľom /práce naviac nezahrnuté v pôvodnom rozpočte/ 
podrobný rozpočet v papierovej forme 

V Drienici, dňa: 

24.10.2018  

Za objednávateľa:  

OBEC DRIENICA 

Za zhotoviteľa: 

BEDEKA S.R.O 

 

Ing. lgor/Birčák, starosta obce Ing. Vladimír Oboňa konateľ 
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