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1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Zhotoviteľ 

 

Obchodné meno:  Milan Szentiványi Bistro pod Ihlou    

Sídlo:    Mlynčeky, 176 Mlynčeky 059 76 

IČO:      34 627 545 

DIČ:      1026101780 

IČ DPH:     SK1026101780 

Zastúpený:   Milan Szentiványi 

Názov banky:   Československá obchodná banka a. s. 

IBAN:    SK83 7500 0000 0040 0896 4320 

    

 

 (ďalej iba ako „Zhotoviteľ“) 

 

1.2. Objednávateľ 

 

Obchodné meno:  OBEC HOLUMNICA 

Sídlo:    Holumnica č. 32, 059 97 Holumnica 

IČO:      00326186 

DIČ:    2020697129 

Zastúpený:    vo veciach zmluvných: Bc. Jana Tureková, starostka obce 

vo veciach technických: Bc. Jana Tureková, starostka obce 

 Názov banky:   Primabanka Slovensko a. s. 

 IBAN:    SK37 5600 0000 0016 3493 8011 

 

 (ďalej len ako „Objednávateľ“) 

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento dodatok (ďalej len 

"Dodatok"): 

 

2. PREDMET DODATKU 

2.1. Predmetom tohto Dodatku je  

- Doplnenie záručných podmienok zmluvy a diela na ktoré bola zmluva uzatvorená 

- Úprava ceny v zmysle rozpočtu stavby a ponuky úspešného uchádzača súvisiaca s rozdelením 

stavby na dva stavebné objekty a to SO01 Výstavba nového chodníka a SO02 Rekonštrukcia 

existujúceho chodníka, za dodržania jednotkových cien vychádzajúcich z ponuky uchádzača. 

2.2. Do bodu č. 4 Zmluvy o dielo zo dňa 13.04.2021 sa dopĺňa bod 4.9 v nasledovnom znení: 

„Záručná doba na zhotovené dielo je päť rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia zhotoveného 

diela bez vád a nedorobkov objednávateľom. Ďalšie ustanovenia, ktoré nie sú upravené touto 

zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom, resp. právnymi predpismi, ktorých by sa prípadná 

nezrovnalosť dotýkala.“ 

2.3. V bode č. 4 Zmluvy o dielo zo dňa 13.04.2021 sa mení bod 4.1. nasledovne: 
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Cena bez DPH  57 712, 89 Eur 

DPH 20%  11 542, 58 Eur 

Celková cena diela  69 255, 47 Eur 

 

Uvedená zmena ceny diela sa týka rozdelenia pôvodnej stavby na dva objekty SO 01 

Výstavba nového chodníka a SO 02 Rekonštrukcia existujúceho chodníka, za dodržania 

jednotkových cien vychádzajúcich z ponuky uchádzača. Zhotoviteľ zároveň podpisom tohto 

dodatku vyhlasuje, že položky z pôvodnej ponuky, nezahrnuté do upraveného rozpočtu stavby si 

nebude nárokovať ako práce naviac. 

 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami.  Zmluvné strany berú na 

vedomie, že v prípade tohto Dodatku ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť 

v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

3.2. Dodatok má odkladný účinok, ktorý je naviazaný na schválenie verejného obstarávania 

 poskytovateľom nenávratného finančného príspevku v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003930. O schválení verejného obstarávania bude 

objednávateľ bezodkladne informovať zhotoviteľa. 

3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 

súhlasuho podpisujú. 

3.4. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, dva rovnopisy pre zhotoviteľa a štyri rovnopisy pre 

objednávateľa. 

3.5. Ostatné články Zmluvy o dielo zo dňa 13.04.2021 ostávajú nezmenené v pôvodnom znení. 

 

Za Objednávateľa:     Za Zhotoviteľa: 

V Holumnici, 04.08.2021    V Mlynčekoch, dňa 04.08.2021 

 

 

 

 

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

Bc. Jana Tureková, starostka obce   Milan Szentiványi Bistro pod Ihlou  

  

 
 
Prílohy zmluvy o dielo: 

1. Rozpočet stavby po zmenách - úprava 08/2021 
 


