
Dodatok č. 1 
      K zmluve o dielo zo dňa 04.11.2021 

uzatvorená v zmysle §  536  a násl. zákona 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník ) medzi 
nasledovnými zmluvnými stranami (ďalej len „Zmluva“):  

ZMLUVNÉ STRANY      

Objednávateľ: 
 
Názov:     Obec Kazimír  
Sídlo:     Hlavná 252/129, 076 13 Kazimír, okr. Trebišov  
IČO:     00331597 
Zastúpenie:    Ing. Tomáš Toma, starosta  
Kontaktná osoba:   Ing. Tomáš Toma 
Kontakt:    starosta@kazimir.sk056/6701829, 0910 989888 

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane, 

a 

Zhotoviteľ:  
 
Názov:     MARO, s.r.o. 
Sídlo:      Podhradská cesta 2, 038 52  Sučany 
IČO:      36 407 020  
Bankové spojenie:    UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a. s. 
Číslo účtu vo formáte IBAN:  SK4411110000001139071000 
DIČ:      2020123237 
IČ DPH:     SK 2020123237 
Zapísaný v:  v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: 

Sro ,vložka č.: 13730/L 
Zastúpený:   Jozef Kavulek, konateľ 
 
 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej, 

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 

PREAMBULA 

1. Dňa 04.11.2021 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo na základe 
uskutočneného verejného obstarávania na základe výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 23. 
03. 2021. 

2. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa uskutočniť stavebné práce na stavbe 
„Modernizácia športového areálu v obci Kazimír“ a záväzok Objednávateľa za 
uskutočnenie stavebných prác zaplatiť dohodnutú odplatu.  

3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy, a to v zmysle čl. 1 ods. 1 tohto 
Dodatku č.1 v súlade s čl. XVII ods. 1 Zmluvy. 



4. Zmluvne strany sa dohodli na zmene Zmluvy podľa predchádzajúceho bodu v súlade s ust. § 
18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, nakoľko hodnota 
všetkých zmien je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej Zmluvy. Z dôvodu zachovania princípu 
transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania Zmluvné strany uvádzajú, že 
k uvedenej zmene Zmluvy, pristúpili z objektívneho dôvodu, a to z dôvodu značného nárastu 
cien vstupných materiálov a dopravy, ktorý celosvetovo zasiahol najzásadnejším spôsobom 
práve oblasť stavebníctva - stavebné práce. Z uvedeného dôvodu je pre Objednávateľa 
z pohľadu hospodárnosti a efektívnosti a z Objednávateľovi prístupných informácií najlepším 
možným riešením dohoda s aktuálnym a vysúťaženým Zhotoviteľom, pričom je nevyhnutné 
uviesť, že nárast cien zasiahol všetkých zhotoviteľov. 

5. Zmluvne strany zároveň uvádzajú, že zmenou zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 nedôjde 
k zmene charakteru zmluvy. 

Článok I 
Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny za dielo, pričom celková hodnota všetkých zmien 
v súlade sl č. 18 ods. 3 písm. a) ZVO predstavuje 14,38 %.Vzhľadom na uvedené sa Zmluva 
mení nasledovne: 
 
Pôvodná cena diela v zmysle čl. II Zmluvy:  

Cena diela bez DPH: 139 087,11 € 
Výška DPH:    27 817,42 € 
Cena diela s DPH:  166 904,53 € 

 

Cena diela po úprave v súlade s prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1: 

Cena diela bez DPH: 159 087,83 € 
Výška DPH:    31 817,57 € 
Cena diela s DPH:  190 905,40 € 

 
2. Zmluvne strany uvádzajú, že cena za dielo sa mení podľa predchádzajúceho odseku tohto 

článku na všetkých miestach, kde sa cena za dielo v Zmluve uvádza. 
3. Rozpočet ceny je uvedený v prílohe č.1, v ktorej sa nachádza aktualizovaný výkaz výmer. 

 

Článok II 
Záverečné ustanovenia 

 
4. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti bez 

zmeny.  
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je príloha:  

- Aktualizovaný výkaz výmer 
6. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.  
7. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, po dvoch pre každú zmluvnú 

stranu.  
8. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po zverejnení dodatku na webovom sídle Objednávateľa.  



9. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom riadne prečítali, jeho 
ustanoveniam porozumeli, ten vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ho 
dobrovoľne plniť. 
 
 
Zhotoviteľ:      Objednávateľ:   

V.................., dňa ……………..  V Kazimíri, dňa 05.11.2021 

 

 

 

 

 

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

MARO , s.r.o. 

Jozef Kavulek, konateľ 

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

Obec Kazimír 

Ing. Tomáš Toma, starosta 

 

 


