
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.II/RUS/2021 
 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

Objednávateľ: Mesto Podolínec 
Štatutárny zástupca: Mgr. Jaroslav Seman, primátor mesta 
Sídlo: Námestie Mariánske 3/3, 065 03Podolínec 
IČO: 003320132 
DIČ: 2020526189 

Bankové spojenie: VÚB a.s. 

IBAN: SK19 0200 0000 0026 0611 0051 
(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
Zhotoviteľ :                               NOLEN s.r.o.     
sídlo:  Revolučná 708/7 
zastúpený:  Ján Vida, konateľ 
IČO:  50807129  
DIČ:  2120480296   
IČ DPH:  SK2120480296  
Bankové spojenie:  SLSP Kežmarok 
IBAN    :  SK89 0900 0000 0051 3007 2224  
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 
Zmluvné strany sa dohodli na prijatí tohto Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo stavby „Most cez 
miestny potok a rekonštrukcia komunikácií - vetvy B komunikácie pri MŠ, ul. Školská a ul. 
Sv. Anny, v Podolínci", uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 15.07.2021 a to v nižšie 
uvedenom rozsahu : 

I. 
1. Z dôvodu odovzdania staveniska v neskoršom termíne sa zmluvné strany dohodli na 

zmene bodu 2. čl. II. „Miesto dodania, termín plnenia“  vyššie uvedenej zmluvy a to    
nasledovne :    
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v nasledovnom termíne : 
Zahájenie stavby :    október 2021 
Ukončenie stavby :  december 2021 

2. Z dôvodu  vykonania menej prác v celkovej výške 9 984,28 Eur s DPH čo je 8 320,24        
(rozdiel pôvodnej ceny 57 489,26 EUR s DPH čo je 47 907,72 Eur bez DPH a novej ceny       
47 504,98 EUR s DPH čo je 39 587,48 EUR bez DPH)  a potreby vykonania prác naviac v        
celkovej výške 19 845,76 EUR s DPH čo je 16 538,13 bez DPH sa zmluvné strany sa       
dohodli v súlade s ustanovením § 18, ods. 3, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom       
obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov na zmene bodu 1 v čl. III. „Cena diela“       
vyššie uvedenej zmluvy a to nasledovne : 
Cena diela : 56 125,61 € bez DPH  
                      11 225,13 € 20 % DPH 
                      67 350,74 € spolu s DPH 

Položkovité rozpočty tvoria nedeliteľnú prílohu tohto dodatku. 

II.  
1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri 

rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis. 



2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento  
Dodatok č. 1 si pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento bol 
uzatvorený na základe ich slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite, vážne, nie v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s ním pripájajú vlastnoručné 
podpisy. 

3. Všetky právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom č. 1 sa riadia podľa príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka. 

4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle mesta 
Podolínec. 

5. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo pokiaľ nie sú v rozpore s týmto dodatkom 
ostávajú v platnosti. 

 

Príloha :  Rozpočet prác upravený pôvodný a položkovitý rozpočet prác naviac 

 

 
V Podolínci dňa 26.11.2021 
 
 
 
 
 
 

 V  Lendaku dňa 26.11.2021 

Mgr. Jaroslav Seman 
primátor mesta, objednávateľ  

                      Ján Vida 
           konateľ, zhotoviteľ 

   


