DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. z. (Obchodný
zákonník) v znení neskorších predpisov
ZMLUVNÉ STRANY
Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik
Ul. Sládkovičova 311/3
962 37 Kováčová
Štatutárny zástupca: MUDr. Vladimír Čavoj - riaditeľ štátneho podniku
Bankové spojenie: SK98 0200 0000 0011 3955 8257
IČO:
00165476
DIČ:
2021328045
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

KOLDREAL s.r.o.
Krupinská cesta 1156/9
960 01 Zvolen
Štatutárny zástupca: Štefan Kollár
Bankové spojenie: SK76 0900 0000 0004 0337 0516
IČO:
43821936
IČ DPH:
SK2022502955
uzatvárajú tento dodatok za nasledovných podmienok:
I. Preambula
Dňa 13.12.2018 bola uzavretá Zmluva o dielo medzi Objednávateľom –
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. a Zhotoviteľom – KOLDREAL s.r.o. predmetom,
ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo - „Stavebné práce v objekte Špecializovaného
liečebného ústavu Marína“ (ďalej len „zmluva“).
Počas realizácie diela zhotoviteľom - odkrytia, demontážach, úpravách existujúcich
stavebných konštrukcií, rozvodov a zariadení, boli zistené naviac práce podľa zápisov v
Stavebnom denníku zo dňa 27.12.2018, ktoré sú uvedené v Prílohe č.1 tohto dodatku.
Tieto neočakávané naviac práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám
známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení
odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto naviac prác je potrebné pre dokončenie
diela.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve:
II. Predmet dodatku
1. Za ods. 1. čl. II zmluvy sa vkladá nový pododsek 1.1, ktorý znie:
„1.1 Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa vykonať práce naviac uvedené v
Cenovej ponuke – práce naviac zo dňa 27.12.2018. Tieto práce naviac sú súčasťou diela v
zmysle tejto zmluvy."
2. Pôvodné znenie ods. 1 čl. IV zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:
Cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií

Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Cena bez DPH
51 191,93
EUR
DPH 20 %
10 238,39
EUR
Cena s DPH
61 430,32
EUR
Cena s DPH slovom: Šesťdesiatjedentisícštyristotridsať EUR a tridsaťdva centov
3. Týmto dodatkom sa Rozpočet predmetu zmluvy (Príloha č.2 a č.4 Výzvy na predloženie
cenovej ponuky) ako Príloha k zmluve o dielo dopĺňa Cenovou ponukou – naviac práce,
ktorá ako Príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
Článok III. Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana
obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v
tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí
následkov z neho vyplývajúcich.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha:

Príloha č. 1. – cenová ponuka, práce naviac

V Kováčovej, dňa 28.12.2018

----------------------------------------MUDr. Vladimír Čavoj – riaditeľ

--------------------------------------Štefan Kollár - konateľ

