
Dodatok č. 057/2015 k Z o D zo dňa 02. 02. 2015 Oprava priestorov 

DODATOK č. 057/2015 

K ZMLUVE O DIELO 
uzatvorenej v zmysle § 536 a naši. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami (ďalej len „zmluva"), ktorej 

predmetom je vykonanie opravy priestorov 

ZMLUVNÉ STRANY: 

Objednávateľ: Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 

Námestie Majstra Pavla 56, 054 01 Levoča 

V zastúpení: Mgr. Vozárová Katarína, riaditeľka 

IČO:37945068 

DIČ:2021932187 

IČ DPH: Objednávateľ nie je platcom DPH 

Č. účtu: Sk 64 81800000007000200645 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Objednávateľ je štátna rozpočtová organizácia zriadená podľa § 10 ods. 

5 písm. I); § 22 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení. 

(ďalej len "objednávateľ") 

  

Zhotovíte ľ: Stavebná prevádzkáreň s. r. o. 

Probstnerova cesta č. 9 

V zastúpení: Mgr. Cirbus Tomáš, konateľ, riaditeľ 

IČO:36451975 

DIČ:2020035567 

IČ DPH.: 2020035567 

Č. účtu: SK4411110000006611565008 UNCR SKBX 

Bankové spojenie: UniCredit Bank SK, a. s. 

Zhotoviteľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice l odd. 

SRO, vložka č. 16267/V 

(ďalej len "zhotoviteľ") 
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ČI. l  

PREDMET DODATKU 

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť tento dodatok k Zmluve 

o dielo, predmetom ktorej je vykonanie diela - oprava priestorov. 

2. Tento dodatok je uzatvorený v zmysle § 10a ods. (4) zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

3. Predmetom dodatku je zmena ceny plnenia za vykonanie diela, vzhľadom na skutočnosti, že 

po uzatvorení Zmluvy o dielo došlo k zmene okolností, ktoré majú vplyv na cenu plnenia, 

a ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy a na základe uvedených skutočností 

nie je možné požadovať plnenie v pôvodnej cene. 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení tohto dodatku č. 057/2015 k Z o D zo dňa 02. 02. 2015, 

ktorým sa text Zmluvy o dielo na vykonanie opravy priestorov mení a doplňuje takto: 

V článku: 

ČI.l 

PREDMET ZMLUVY 

sa dopĺňa bod 3., ktorý znie: 

3) Po začatí realizácie opravy priestorov došlo počas realizácie prác k rozšíreniu objemu prác a 

do predmetu zmluvy sú zahrnuté i novovzniknuté práce na predmete výpožičky súvisiace s 

nepredvídateľnými prácami naviac. Rozsah týchto prác bude zaznamenaný v stavebnom 

denníku a je zrejmý z prílohy tohto dodatku, ktorým je krycí list rozpočtu. Z tohto titulu sa 

predmet zmluvy rozširuje v súlade s článkom III, bod 2. 

V článku 

ČI. III  

CENA ZA VYKONANIE DIELA 

sa mení časť článku ods.3: 

Z dôvodu zmeny rozsahu diela podľa ČI. III, bod 3) sa menia rozpočtové náklady viď. Príloha/krycí list 

rozpočtu: 

Celková cena podľa bodu 1 ČI. III  Zmluvy o dielo za vykonanie diela je nasledovná: 

Cena diela podľa základnej zmluvy bez DPH     6 489,99 € 

20 % DPH l 298,00 € 
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Cena diela podľa základnej zmluvy s DPH 7 787,99 € 

Slovom: Sedemtisícsedemstoosemdesiatsedem eura 99 centov. 

Cena prác podľa dodatku/krycí list rozpočtu: 

Cena prác bez DPH 1104,32 € 

20 % DPH 220,86 € 

Cena prác s DPH 1 325,18 € 

Celková cena diela: 9 113,17 € 

Slovom deväťtisícstotrinást' €, 17 centov. 

Oprava priestorov 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1) Ostatné zmluvné dojednania sú týmto dodatkom nedotknuté a zostávajú v platnosti bezo 

zmien. 

2) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

3) Tento dodatok nadobúda účinnosť v zmysle § 47 a ods. l Občianskeho zákonníka v platnom 

znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zhotoviteľ so 

zverejnením obsahu zmluvy v Centrálnom registri zmlúv súhlasí bez výhrad. 

4) Tento dodatok je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých zhotovíteľ obdrží dve a objednávateľ 

dve vyhotovenia. 

5) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha/krycí list rozpočtu- 

Objednávateľ 

V Levoči, dňa 17.02.2015 

Zhotoviteľ 

V Levoči, dňa 17.02.2015 

  

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

 

Mgr. Vozárová Katarína 
riaditeľka 

Centrum pedagogicko - 
psychologického 
poradenstva a 

prevencie 

Mgr. Cirbus Tomáš 
konateľ, riaditeľ 

Stavebná prevádzkáreň s. r. o. 

Stavebné prevádzkáreň s.r.o. 
Probstnerova cesta č. 9 
05401 LEVOČA 
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