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Zmena č. 1 

Zmluva o dielo č. AS-279/2020 

„Rekonštrukcia mostných objektov“ 

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov (ďalej 

len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých  zákonov, naposledy zákon č. 345/2018 Z. z. 

(ďalej len zmluva)  

Zhotoviteľ: 

Názov:                                         MATÉ, s.r.o.                                                                                                                                               

Sídlo:                                            M.R. Štefánika 73, 010 01 Žilina                                                                                                                                        

Štatutárny zástupca:                Ing. Martin Macek                                                                                                                             

IČO:                                              36394335                                                                                                                                          

DIČ:                                               2020105076                                                                                                                                     

IČ DPH:                                        SK2020105076                                                                                                                                                                                             

Bankové spojenie:                                                                                                                                                                                                               

č. účtu v IBAN tvare:                                                                                                                                                                    

osoba poverená konať v mene poskytovateľa, prípadne osoba oprávnená podpisovať zmluvný vzťah 

na základe plnomocenstva, ktoré je prílohou tejto dohody:                                                                

Registrácia: OR/ŽR 

a 

Objednávateľ:  

Názov:                             Obec Nededza   
Adresa:                             Hlavná 1/1, 013 02 Nededza       
Štatutárny zástupca:      PhDr. Peter Vajda, starosta    
IČO:                                   00321516 
DIČ: 2020677582 
IČ DPH:                             Nie je platiteľom DPH      
Bankové spojenie:          PRIMA banka, a. s.                             
Č. účtu v IBAN tvare:      SK87 5600 0000 0056 0474 0002                             
                      

 (ďalej len „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

Článok I                                                                                                                                                                                              

Predmet Zmeny č. 1 Zmluvy o dielo 

1. Predmetom plnenia je uskutočnenie stavebných prác – Rekonštrukcia mostných objektov – SO 

01, SO 02, SO 03, SO 04. podľa predloženej technickej dokumentácie jednotlivých objektov 

a rozpočtu stavieb jednotlivých objektov.  

2. Pri realizácii diela, po odkrytí povrchov objektu SO 01 a SO 02 boli zistené nezrovnalosti oproti 

Zadaniu Výkazu – výmer, ktorý bol súčasťou podkladov pre vypracovanej ponuky  a Zmluvy 

o dielo: 
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Objekt:  

SO 01 – Most na križovatke Hlavnej a Potočnej ulice 

pol.: 1- frézovanie asf. podkladu, pol.: 9 - asfaltový betón vrstva obrusná, a s tým spojené 

zvýšené množstvá v pol. č. 21, 22, 23 a 25 

 

SO 02 – Most na Potočnej ulici 

pol.: 1- frézovanie asf. podkladu, pol.: 9 - asfaltový betón vrstva obrusná, a s tým spojené 

zvýšené množstvá v pol. č. 21, 22, 23 a 25 

 

 

Článok III                                                                                                                           

Cena a platobné podmienky za naviac stavebné práce 

Cena  za naviac stavebné práce na predmet zákazky je v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a je výsledkom odsúhlasených naviac 

prác: 

Cena za uskutočnenie naviac stavebných  prác na SO 01:                                 1 094,19 € bez DPH 

                                                                     20% DPH:          218,84 € 

Cena celkom SO 01:                                                                                                  1 313,03 € s DPH 

Cena za uskutočnenie naviac stavebných prác na SO 02:                                       672,97 bez DPH 

                                                                      20 % DPH:                                                   134,59 €  

Cena celkom SO 02:                                                                                                       807,56 € s DPH 

Cena za naviac stavebné práce celkom :                                                                2 120,59 € s DPH                                                     

slovom: Dvetisíc jednosto dvadsať eur a 59/100  eur 

predloženej ako výkaz – výmer navýšenie podľa skutkové stavu, zisteného pri realizácii diela. 

 

Článok V                                                                                                                            

Záverečné ustanovenia  

1. Zmena č. 1 Zmluvy o dielo je vypracovaná v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá zmluvná 

strana obdrží po 2 (dva) rovnopisy. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmeny č.1 

Zmluvy  na uskutočnenie stavebných prác, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmenu č. 1 Zmluvy o dielo si riadne prečítali, jej obsahu 

porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite 

a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo bez jednostranne nápadne nevýhodných 

podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

4. Zmena č. 1 Zmluvy o dielo je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná 

nasledujúcim dňom po jej zverejnení objednávateľom, v súlade s predpismi o zverejňovaní 

zmlúv. 

5. Táto Zmena č. 1 Zmluvy o dielo je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.                                                                  

Časti, ktoré táto zmluvy o dielo neupravuje sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sú nezmenené. 
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7. Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmeny č. 1 Zmluvy o dielo sú prílohy: 

• Príloha č. 1 – Zadanie – navýšenie podľa skutkového stavu 14. 10. 2020 objekt SO 01  

• Príloha č. 2 – Zadanie – navýšenie podľa skutkového stavu 15. 10. 2020 objekt SO 02 

 

V Nededzi, dňa 23.10.2020 V Nededzi, dňa 23.10.2020 

 

 

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

         Ing. Martin Macek, konateľ                                                                   PhDr. Peter Vajda, starosta  

             za zhotoviteľa za objednávateľa 

 


