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DODATOK č.1 K  ZMLUVE O DIELO 

 

 

na dodávku projektovej dokumentácie uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

 

 Objednávateľ:  

Obchodné meno, alebo názov: Obec Plavnica 

 Sídlo:    Plavnica 121, 065 45 Plavnica 

 IČO:    00330124 

 DIČ:    2020698779  

 IČDPH:     -  

 Bankové spojenie:  VÚB a. s.   

 Číslo účtu:   SK65 0200 0000 0000 1272 7602 

 Štatutárny zástupca:  Rastislav Grich, starosta obce 

 

 

 

 Zhotoviteľ: 

Obchodné meno, alebo názov: I.K:V. Projekcia s. r. o. 

Sídlo:    Dolné Záhimnie 50/17, 013 41 Dolný Hričov 

IČO:    51670615     

DIČ:    2120741161 

IČDPH:    -  

Bankové spojenie   VÚB a. s. 

Číslo účtu:   SK77 0200 0000 0039 4913 7154 

Štatutárny zástupca:  Marek Kovačič - Konateľ 
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2. ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 

Zmluvné strany uzavreli dňa 08.09.2020 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je vypracovanie projektovej 

dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie na výstavbu vodozádržných opatrení v obci Plavnica 
(ďalej iba „Zmluva o dielo“). V súlade s bodom č.9 Zmluvy o dielo uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej 
dohode  tento Dodatok č.1, ktorým sa mení Zmluva o dielo.       
 

3. PREDMET DODATKU 

 

Predmetom dodatku č.1 je doplnenie vykonania  prieskumných prác (geologický alebo hydrogeologický prieskum, 

hydrotechnické posúdenie) potrebné pre spracovanie projektu, zameriavacie práce (vytýčenie stavby, zameranie 

súčasného stavu stavby a iné). Týmto dodatkom sa nijako nemení  rozsah realizovaných projektových prác 

Zmluvy o dielo.  

4. CENA  ZA  DIELO 

 

 Cena za vykonanie predmetu dodatku č.1 v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách. 

  

4.2. Cena za dielo sa dojednáva vo výške: 

cena bez DPH:           650;- EUR 

DPH 20%:                   0;  EUR 

cena spolu s DPH:      650;-  EUR 

 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.   
 
2.Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 
    Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a 
    Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.  v znení neskorších        
predpisov.      
            
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá  objednávateľ a   
    dve zhotoviteľ. 
 

V Plavnici  dňa  14. 10. 2020 

 

 

  v. r.         v. r.  

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

 objednávateľ       zhotoviteľ 


