
 

Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo č.3/2017 zo dňa 6.10.2017 

 

                           

                                                       I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1. Objednávateľ:   Obec Zborov 

     Lesná 10, 086 33 Zborov 

      Zastúpený:   Ján Lukáč, starosta obce 

       vo veciach technických:  Milan Sliva 

      IČO:    00322741   

      DIČ:    2020624804 

      Bankové spojenie:  VUB, a.s.  

      IBAN:                                          SK46 0200 0000 0000 0072 6522 

 

 

2. Zhotoviteľ:    KOH MONT, s.r.o. 

     Na Hradbách 4, 085 01 Bardejov 

     Zastúpený:    Stanislav Harajda, konateľ spoločnosti 

     IČO:    36 512 346 

     DIČ:    2022114215 

     IČDPH:    SK 2022114215 

     Bankové spojenie:   ČSOB Bardejov 

     IBAN:                                           SK36 7500 0000 0040 0316 9707 

 

 

 Zmluva o dielo č. 3/2017 zo dňa 6.10.2017 na predmet diela: „Knižnica – oprava strechy“ sa  

mení týmto dodatkom nasledovne: 

 

I. 

 

V článku II. Predmet plnenia sa za bod 3 dopĺňa nový bod  4.  

 

4. Predmet  plnenia  sa  dopĺňa  o  doplňujúce  práce  - zateplenie  strechy minerálnou vlnou a znižuje  

    o menej práce – ktoré sa nevykonajú.   

    Dôvodom pre doplňujúce práce je potreba vykonania pôvodne nepredvídaných prác súvisiacich so    

    zateplením povrchu strechy, ktoré sú nevyhnutne potrebné z hradiska technologického postupu  

    a následného dlhodobého plnenia funkcie strechy.                                              

 

V článku IV. Cena diela, sa za bod 2. dopĺňajú nové body  3. a 4. 

 

3. Cena diela sa znižuje o nepotrebné – menej práce a navyšuje o doplňujúce – naviac  práce, ktoré    

    neboli súčasťou zmluvy, čo činí: 

 

Menej práce: 

bez DPH:  4 399,18 € 

DPH 20%:     879,84 € 

Celkom s DPH:          5 279,02 € 

 

Naviac práce: 

 

bez DPH:   5 223,20 € 

DPH 20%:   1 044,64 € 

Celkom s DPH:           6 267,84 € 

 

 



 

4. Celková cena diela vrátane menej a naviac  prác činí: 

 

bez DPH:  14 916,84 € 

DPH 20%:    2 983,36 € 

Celkom s DPH:          17 900,20 € 

 

 

Slovom:  Sedemnásťtisícdeväťsto eur dvadsať centov. 

 

Kalkulácia ceny a súpis doplňujúcich prác a dodávok je prílohou č. 2 zmluvy a  je neoddeliteľnou 

súčasťou tohto dodatku. 

 

 

II. 

 

 Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo ostávajú nezmenené. 

      

 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č.3/2017 zo dňa 6.10.2017. 

      

 Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve  

 vyhotovenia aj zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

 

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

 

 

 

 

V Zborove dňa ........................                                        

  

 

 

 Zhotoviteľ:                            Objednávateľ: 

 

 

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

Stanislav Harajda                  Ján Lukáč 

konateľ       starosta mesta 

 

 


