
 
DODATOK č. 1 

k zmluve o dielo 

„ Prestavba prístavba domu smútku “  

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

(ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) 

(ďalej aj ako „Dodatok č. 1 “) 

 

 

Objednávateľ: Obec Blatná na Ostrove 

   Blatná na Ostrove č. 203, 930 32 

   Zastúpený: Mgr. Teréziou Földváry, starostkou 

   IČO 00 305 308 

       (ďalej len „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ:    OSP DANUBIUS DS s.r.o.  

  Bratislavská 37, 931 01 Šamorín  

  Zastúpený : Ing. Karolom Vörösom, konateľom  

  Zapísaný : v OR OS Trnava, oddiel: Sro, Vl.č. 11417/T 

  IČO : 36 231 738    

  IČ DPH : SK2020197025    (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

(spoločne ďalej aj ako „ zmluvné strany“) 

II. 

Na zhotovenie diela „ Prestavba a prístavba domu smútku“ bola medzi zmluvnými stranami  uzavretá 

dňa 27.11.2017  Zmluva o dielo ( ďalej len ako „ zmluva“). V súlade s bodom 4.1. čl.IV bol termín 

zahájenia prác dohodnutý do 3 dní od odovzdania staveniska a termín prác do 6 mesiacov od odovzdania 

staveniska. Z objektívnych príčin na strane objednávateľa bol zhotoviteľ vyzvaný na prevzatie 

staveniska až 12.07.2022.  

Od doby uzavretia Zmluvy o dielo a reálneho zhotovovania diela nastal negatívny cenový vývoj 

stavebných komodít na trhoch, preto s  poukazom na  čl. XIII.  bodu 13.2.  Zmluvy  sa  zmluvné  strany 

dohodli na  zmene  ustanovení Zmluvy  v rozsahu tohto Dodatku č. 1.  

Uzatvorenie tohto dodatku nie je v rozpore s § 18 Zákona č. 345/2015  o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho  uzatvorenie bolo podmienené objektívnymi príčinami, 

nezavinenými a neovplyvniteľnými ani jednou zo zmluvných strán.  

III. 

Čl. II. Predmet zmluvy – sa bod 3.5. dopĺňa o vetu, ktorá znie:  

Záväzným podkladom pre zmenu ceny diela je položkovitý rozpočet zo dňa 27.01.2023,  ktorý je po 

podpísaní zmluvnými stranami neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1, ako jej Príloha.   

Čl. IV. Termín ukončenia prác –  bod 4.1.sa  mení a znie:  

4.1. Zhotoviteľ sa zväzuje :  

4.1.1. zahájiť práce do 3 dno odo dňa odovzdania staveniska  



4.1.2. ukončiť práce do 4 mesiacov od  odovzdania staveniska  

Objednávateľ je oprávnený odovzdať  stavenisko zhotoviteľovi až po  nadobudnutí účinnosti tohto 

Dodatku č. 1 

Čl. V. Cena  –   sa  bod 5.2. mení a znie :   

5.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. III. činí :  

Cena spolu bez DPH :   114.338,92 eur  

Hodnota DPH 20 % :         22.867,78 eur  

Cena celkom vrátane DPH :  137.206,70 eur  

Slovom: stotridsať sedem tisíc dvestošesť eur sedemdesiat centov  

 

IV. 

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré  nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bezo 

zmien. Tento Dodatok č. 1  nadobúda platnosť dňom podpisu  poslednej zo zmluvných strán a účinnosť 

v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  

Tento Dodatok č. 1  je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy,  je vyhotovený v piatich   vyhotoveniach, 

z ktorých  jedno   vyhotovenie   obdrží zhotoviteľ a štyri  vyhotovenia objednávateľ.   

 

Príloha :  Rozpočet zo dňa 27.01.2023 

 

 

V Blatnej na Ostrove, dňa 20.02.2023 

    

 

 

 

 

 _______________________________                      _________________________________ 

      Mgr. Terézia Földváry          Ing. Karol Vörös  

     starostka          konateľ  

za objednávateľa                                                              za zhotoviteľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


