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Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 005/2020 
uzatvorený medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

I. Zmluvné strany 
 

1.1 Zhotoviteľ:   Rastislav Mucha RAMSTAV 
 Sídlo:                                 Laborecká 57, 066 01  Humenné 

 Zastúpený:                         Ing. Rastislav Mucha, majiteľ 

 IČO:                                  34974181 
 DIČ:                                  1020017581 

 IČ DPH:                              SK1020017581 
 Bankové  spojenie:              ČSOB, a.s., pob. Humenné 

IBAN:                                 SK43 7500 0000 0040 1579 3937 

                         mobil:                                0905 403 346 
                         e-mail:                               ramstav.mucha@gmail.com 

Zapísaný v:                         Okresný úrad Humenné, Číslo živnostenského registra: 702-7925 
 

 
1.2  Objednávateľ:            Obec Udavské 

Sídlo:                                  Udavské 30, 067 31 Udavské 

Štatutárny orgán:                 Ing. Peter Hudák, starosta obce 
IČO:                                   00323683                                      

DIČ:                                   2021173858  
     Mobil:                                 +421 577796424 

     E-mail:                                obec@udavske.sk 

     Webové sídlo:                      www.udavske.sk   
 

II. Východiskové podklady a údaje 
 

2.1  Názov stavby: Novostavba - Chodník Udavské. 

 
 

V zmysle článku XIII. bod 13.2 a 13.4 ZOD č. 005/2020 zo dňa 20.4.2020 sa zmluvné strany dohodli na 
nasledujúcom dodatku. 

 

Týmto Dodatkom č. 1 k ZOD č. 005/2020 sa mení a dopĺňa čl. V. Cena, resp. bod 5.2 nasledovne: 
 

 

V. Cena 
 

5.1 V cene je zahrnutý celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie 
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným 

predmetom zmluvy. 
5.2  Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmene celkovej ceny za predmetné dielo z dôvodu zmeny 

technického riešenia realizácie stavby nasledovne: 

  
Pôvodná cena diela: 

Cena diela bez DPH                        :   9 498,01 €   
DPH  20%                                     :   1 899,60 €    

Cena diela celkom s DPH                 : 11 397,61 €   

Nová cena diela: 
Cena diela bez DPH                       :   12 741,43 €   

DPH  20%                                    :     2 548,29 €    
Cena diela celkom s DPH                :   15 289,72 €   

 

Slovom :  Pätnásťtisícdvestoosemdesiatdeväť€ 72 centov. 
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Neoddeliteľnou prílohou dodatku č. 1 k ZoD 005/2020 je Rozpočet – NOVOSTAVBA - CHODNÍK 

UDAVSKÉ Práce naviac, práce menej. 
 

5.3  V cene sú zahrnuté aj náklady na  vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa. 
 

Ostatné body jednotlivých článkov ZOD č. 005/2020 a dojednania predmetnej ZOD ostávajú v platnosti 

a nemenia sa. 

 
XIII. Záverečné ustanovenia 

 
13.1  Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 

zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie 
nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

13.2  Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy a dodatku je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

13.3  Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku 

vyplývajúceho z tejto zmluvy, dodatku jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd. 
13.4  Ak sa zmluvné strany dohodnú o obmedzení alebo rozšírení predmetu plnenia zmluvy, zmluvné 

strany si dohodnú aj príslušnú úpravu ceny dodatkom k zmluve.  
13.5  Okrem prác môže zhotoviteľ realizovať práce naviac, ktoré je potrebné vykonať na základe zistení 

počas realizácie diela a to v rozsahu, ktorý zabezpečí plnú funkčnosť a bezpečnosť súvisiacu 

s výťahovým zariadením, po písomnej dohode oboch zmluvných strán. 
13.6  Zmluva, dodatok sú vypracované v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán si ponechá 

jeden výtlačok. 
13.7  Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy, dodatku oboznámili, súhlasia s nimi, zmluvu, 

dodatok uzatvorili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne 

nevýhodných podmienok, na znak čoho ich vlastnoručne podpisujú.  
13.8  Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, 
a to oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť. 
13.9  Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných  

dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas piatich rokov po  

skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy. 
13.10  Oprávnení zamestnanci sú: 

a) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov 
    zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v   

    znení neskorších predpisov, 

b) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES, 
c) osoby prizvané kontrolnými orgánmi, v súlade s príslušnými predpismi. 

13.11  Táto zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom  
jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade  

s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

 
 

V Udavskom, dňa                                                      V Humennom, dňa 
 

 

Za objednávateľa:                                                     Za zhotoviteľa: 
  

 
 

 
 

 

.....................................                                          ....................................... 
  Ing. Peter Hudák  Ing. Rastislav Mucha               

      starosta                                                                         majiteľ 
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