
Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 24.11.2017
uzavretej podľa §§ 536 a nasl. Obeh. zákonníka

uzavretý medzi:

1. ZhotoviteP:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrovaná v OR: 
Bankové spojenie:

(ďalej len "Zhotovitel”')

VERONY OaS s.r.o.
Osloboditeľov 933,963 01 Krupina
JUDr. Tomáš Veróny - konateľ
47210621
2023810382
SK2023810382
Okresný súd B.Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 24536/S 
VÚB, a.s., IBAN: SK57 0200 0000 0031 6592 9153

2. Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:

(ďalej len "Objednávateľ")

Obec Stožok
Stožok47, 962 12 Stožok
Bc. Darina Petrincová, starostka
00320293
SLSP, a.s., IBAN: SK62 0900 0000 0000 7164 4348

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo uzatvorená medzi objednávateľom 
a zhotoviteľom zo dňa 24.11.2017 sa mení, upravuje a dopĺňa nasledovne:

1.) ČI. I. Predmet plnenia
a) dopĺňa sa ods. 5., ktorý znie:

Objednávateľ a zhotovitel’ sa dohodli, že zhotovenie diela „Rekonštrukcia Kultúrneho 
domu Stožok“sa bude realizovať vo viacerých etapách v závislosti od výšky posk)4nutých 
nenávratných finančných prostriedkov v prospech objednávateľa.

Objednávateľ a zhotovitel’ sa dohodli, že rozsah prác v jednotlivých etapách bude 
zhotovitel’ realizovať na základe vzájomne odsúhlaseného výkazu výmer a na základe 
prijatého dodatku k tejto zmluve, v ktorom si zmluvné strany dohodnú súpis prác, cenu za ich 
vykonanie a čas plnenia.



2) ČI. VI. Práva a povinnosti zmluvných strán 
a) dopĺňa sa ods. 8 ktorý znie:

V prípade, že v súvislosti s realizáciou diela si Zhotovitel’ potrebuje navýšiť kapacity, 
zamestná pre potreby realizácie tejto zákazky minimálne jednu osobu dlhodobo nezamestnanú 
v mieste realizácie diela (v poradí dostupnosti kapacít - obec, okres, VUC) tak, aby dokázal 
zabezpečiť realizáciu diela v súlade so zmluvne záväzným časovým 
harmonogramom.(zabezpečenie plnenia sociálneho aspektu).

Dohoda o zhotovení prvej etapy diela

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovitel’ v rámci prvej etapy zhotoví dielo v časti 
výmena okien a dverí, podľa výkazu výmer a krycieho listu rozpočtu zo dňa 18.06.2019 
nasledovne:
Začatie prác: Do 7 dní od prevzatia staveniska 
Ukončenie prác: Do 3 mesiacov od prevzatia staveniska 
Cena bez DPH: 37.406,05 €
DPH 20%: 7.481,21 €
Cena s DPH: 44.887,26 €

(slovom: Styrídsaťštyrítísícosemstoosemdesiatsedem 26/100 eur)

III.
Záverečné ustanovenia

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

2. Všetky náležitosti Zmluvy o dielo zo dňa 24.11.2017, ktoré neupravuje tento dodatok, 
ostávajú v platnosti.

3. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie 
prevezme zhotovitel’ a dve vyhotovenia prevezme objednávateľ.

4. Zoznam príloh: Krycí list rozpočtu zo dňa 18.06.2019
Rekapitulácia rozpočtu 
Prehľad rozpočtových nákladov

V Stožku, dňa 13.09.2019

za zhotoviteľa: 7Í1 obipHnávntf*!’!!-

O.

Bc. Darina Petrincová 
starostka obce


