
DODATOK č. 1
Zmluva o dielo

uzatvorená podlá § 536. Obchodného zákonníka o obstaraní záležitosti investora 
____ _______ (ďalej len „Občiansky zákonník")

ČI. . 1 Zmluvné strany :

Objednávateľ:
Meno a Priezvisko (obchodné meno):

Bydlisko (sídlo):
Dátum narodenia (IČO):

(ďalej len „zhotovíte!'")

Obec Podbiel-Zastúpená starostom obce 
Slavomírom Korčuškom 
Podbiel č 210, 027 43 Podbiel 
00314790

a

Zhotoviteľ:
Meno a Priezvisko (obchodné meno): 
Bydlisko (sialo):
Dátum narodenia (IČO):
Číslo účtu :
Banka :

Ľubomír Kuboš
Hamuliakova 395 027 43 Nižná 
11.10.1955
INAN : SK03 7500 0000 0040 1838 7758 
ČSOB pobočka Námestovo

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o diele 

uzatvorenej dňa ¿£10.2016, pričom sa dohodli na týchto zmenách:

-  m ení sa rozpočet -  v položke na riadku 20, č. 181301312 -  Rozprestretie ornice na svahu do 

sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 150 mm sa ponižuje cena položky o 300  C bez DPH 

z celkovej sum y 420,65 € bez DPH. Týmto sa m ení aj cena Diela v čl. 4, ods. 4.1., kde sa 
celková cena Diela bez DPH 87 874,74 € znižuje na 8 7 5 74,74 € bez DPH.

m ení sa čl. 4. Cena Diela ods. 4.1., pričom nové znenie Čl. 4. Cena Diela ods. 4.1. je
nasledovné:  __________ — — .........................  ................... .........— ------------ ----------------------

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 

18/1991 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovitým 

rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1..

Cena za práce naviac je:

Cena prác naviac bez DPH: 18 886, 68 €

DPH 20 %: 3 777, 34 €

Cena spolu s DPH: 22 664,02 €

Celková cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH: 

DPH 20 %:

106 461,42 € 
21 292,28 €



7.1 Predpokladané náklady diela vlastných .objektov

7.2 Cena za dojednanie činnosti bude if m .
7.2 za dopravu 100C.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými 

stranami.

2. Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 exempláre.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok uzavreli slobodne, nie v tiesni, nie za nevýhodných 

podmienok na základe dobrej vôle, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu pripájajú svoje 

podpisy.

V Podbieli, dňa
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............/ f - .................. :

objednávateľ

Cl. 7 Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

dňa Ml


