
 

ZMENA ZMLUVY O DIELO 

DODATOK 
        na realizáciu stavebných prác 

       „Futbalové ihrisko - TRIBUNA“                                                                                                                
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Preambula 

Tento dodatok k zmluve o dielo je uzavretý v súlade s §18 ods. (1) písm. b)  zákona 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní. Táto zmluva sa dopĺňa o stavebné práce nevyhnutné, ktoré nie 
sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný dodávateľ. 

Článok I                                                                                                                     

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Názov a sídlo:  Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza 
Osoba oprávnená zastupovať v zmluvných veciach: PhDr. Peter Vajda , starosta  
IČO:   00321516                        
DIČ:   2020677582 
tel.:     041/5980519 
e-mail: sekretariat@nededza.eu   
bankové spojenie:  PRIMA BANKA, a.s. 
číslo účtu:   SK8756000000005604740002 
(ďalej len ako Objednávateľ) 

Zhotoviteľ: 

Názov a sídlo: PESMENPOL, spol. s r.o., Železničiarska 16, 080 01 Prešov 
IČO:   36507881                        
DIČ:   2022036137 
Osoba oprávnená zastupovať v zmluvných veciach: Mgr. Marian Kmetony 
tel.:     0903641653 
e-mail: kmetony@pesmenpol.sk    
bankové spojenie: UNICREDIT BANK, a.s. 
číslo účtu:   SK0311110000006626007009 
(ďalej len ako Zhotoviteľ) 

zapísaný v Registri konečných užívateľov výhod 

sa dopĺňa o nasledovné ustanovenia:                              

                                    



Článok II                                                                                                                             

Predmet zmluvy 

2.4. Predmet zmluvy sa rozširuje v časti stavebná pripravenosť pod tribúnu nad rámec 
projektovej dokumentácie a to z dôvodu navýšenia  betónovania základov.                                              
Pri výkopových prácach pod betónovanie základov nebolo možné dodržať požadovanú  šírky 
výkopu cca 35 cm, z dôvodu  zosuvu štrkového podložia do úzkych rýh. Rýhy bolo nutné 
rozšíriť, tak ako je to zrejmé z fotodokumentácie, ktorá je prílohou tejto Zmeny Zmluvy 
o dielo. 

Projektantom určený objem betónu.....28,20 m3                                                                                   
naviac dodaný betón                            10,80 m3 

Článok VI                                                                                                                                  

Cena a platobné podmienky 

Cena diela sa zvyšuje v časti 2. Stavebná pripravenosť pod tribúnu o: 

 
       

1. dodávka naviac betónu 10,80 m3    87,55€/m3 945,54 € 
2. prečerpávanie betónu pumpou 489,10 € 
 
Spolu bez DPH 1 434,64 € 

Slovom jeden tisíc štyristo tridsaťštyri euro a 64/100 euro 
 
Táto čiastka bude fakturovaná objednávateľovi bezprostredne po podpise zmene zmluvy o 
dielo 
 
................................................... ................................................. 
 
PhDr. Peter Vajda, starosta                                                         Ing. Jozef Višňovský, konateľ 
 
 
 
 
 
V Nededzi, 25.11.2016 
 
 
 
Príloha: 2 x fotodokumentácia  
              Dodací list – betón a betónpumpa 


