
DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 20.10.2021 

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:                  Obec Pernek
sídlo:                                   900 53 Pernek č. 48
zastúpený:                         Ing. Martin Ledník – starosta obce Pernek
IČO:                                     00 305 014
DIČ:                                     2020643691
bankové spojenie:            Prima banka Slovensko a.s.
IBAN:                                  SK72 5600 0000 0032 4152 5004
tel. č.:                                 +421 34 778 42 46, +421 917 677 010
e-mail:                                starosta@pernek.sk
web:                                    www.pernek.sk

Zhotoviteľ:                        DOP - KONT, s.r.o.
sídlo:                                   SNP 29
                                             908 73 Veľké Leváre
zastúpený:                         Jarolím Kleinedler - konateľ
IČO:                                     47 362 766

DIČ:                                     2023844295
bankové spojenie:            VÚB, a.s.
IBAN:                                   SK16 0200 0000 0031 7258 8553
tel. č.:                                  +421 905 268 013
e-mail:                                 dopkont.sro@gmail.com
web:                                     www.dop-kont.sk

uzatvárajú tento 

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 20.10.2021 

I.

Úvodné ustanovenia
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(1) Zmluvné strany uzatvorili  dňa 20.10.2021 podľa  §  536 a nasl.  zákona č.
513/1991  Zb.  Obchodný  zákonník  v znení  neskorších  predpisov  Zmluvu
o dielo, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa
stavebné práce s názvom:  Revitalizácia verejnej infraštruktúry v obci
Pernek (ďalej len „dielo“) v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej
spoločnosťou R - PROJECT INVEST s. r. o., IČO: 43 831 915, Pečnianska 27,
851  01  Bratislava,  projektantom  
Ing.  Martinom  Kerakom,  a v zmysle  položkového  rozpočtu  na  základe
výsledku súťaže, a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať
a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

(2) Miestom realizácie diela bolo katastrálne územie Pernek, parcela  KN-C č.
517/24.  Predpokladaným  termínom  zahájenia  prác  bol  október  2021
a práce  mali  byť  ukončené  do  dvoch  mesiacov  odo  dňa  nadobudnutia
účinnosti Zmluvy o dielo.

(3) Cena  za  dielo  bola  špecifikovaná  v rozpočte  diela  vypracovanom
zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k Zmluve o dielo. V cene za dielo sú
zahrnuté  všetky  práce,  dodávky  a služby  súvisiace  s realizáciou  diela
a vyplývajúce pre zhotoviteľa zo Zmluvy o dielo. Podľa čl. IV ods. 2 Zmluvy
o dielo, cena za dielo bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške
 cena bez DPH:               31 922,19 eur
 DPH 20 %:                        6 384,44 eur
 cena celkom s DPH:     38 306,63 eur

II.

Predmet Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo

Predmetom  tohto  Dodatku  č.  1  k Zmluve  o dielo  je  dohoda  zmluvných  strán
o úprave  ceny  
za dielo z dôvodu, že zhotoviteľ fakturoval objednávateľovi cenu iba za skutočne
vykonané  práce,  ktoré  boli  uskutočnené  na  plochách  podľa  porealizačného
zamerania zo dňa 16.12.2021, vyhotoveného RONE Projekt, s.r.o., IČO: 45 875
804. Zameranie vykonal Martin Foltýnek a autorizačne overil dňa 21.12.2021 Ing.
Vladimír Nemec. Objednávateľ cenu za skutočne vykonané práce zaplatil.

III.

Úprava ceny za dielo

Zmluvné strany sa dohodli, že  čl. IV ods. 2 Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa
20.10.2021 sa mení tak, že:
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text:

„Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:

cena  bez
DPH  ......................................................................................................................
31 922,19 Eur
DPH  vo  výške  .......
% .............................................................................................................. 6 384,44
Eur
cena  celkom
s DPH ..................................................................................................
..... 38 306,63 Eur
(cena celom s DPH, ktorú uchádzač ponúka)“

sa nahrádza textom:

„Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:

cena  bez
DPH  ......................................................................................................................
30 344,52 Eur
DPH  vo  výške  20
%  ................................................................................................................
6 068,90 Eur
cena  celkom
s DPH  ..................................................................................................
..... 36 413,42 Eur
(cena celom s DPH, ktorú uchádzač ponúka)“

III.

Faktúra na úhradu ceny za skutočne vykonané práce, 
vystavená zhotoviteľom

(1) Dňa 31.12.2021 bola objednávateľovi doručená faktúra č. 2021545, ktorú
dňa 23.12.2021 vystavil zhotoviteľ.

(2) Podľa  faktúry č.  2021545 z 23.12.2021 objednávateľ  bol  povinný zaplatiť
zhotoviteľovi  
za revitalizáciu verejnej infraštruktúry sumu  36 413,42  Eur s DPH, ktorá
bola  splatná  22.01.2022,  pričom pri  platbe  mal  uviesť  variabilný  symbol:
2021545. Súčasťou faktúry je aj súpis vykonaných prác. 
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IV.

Úhrada skutočne vykonaných prác

(1) Dňa  12.01.2022  objednávateľ  poukázal  na  účet  zhotoviteľa  sumu
36 413,42 Eur s variabilným symbolom: 2021545.

(2) Skutočnosť podľa odseku 1 tohto článku je uvedená vo Výpise č. 1 z účtu
objednávateľa  
za obdobie 01.01.2022- 31.01.2022, ktorý bol objednávateľovi doručený dňa
02.02.2022 pod číslom doručenej pošty 90/22.

V.

Záverečné ustanovenia

(1) Tento  Dodatok  č.  1  k Zmluve  o dielo  je  vyhotovený  v dvoch  rovnopisoch:
jeden  rovnopis  je  určený  
pre objednávateľa a jeden rovnopis je určený pre zhotoviteľa.

(2) Tento  Dodatok  č.  1  nadobúda  platnosť  dňom  jeho  podpísania  obidvoma
zmluvnými stranami.

(3) Tento  Dodatok  č.  1  nadobúda  účinnosť  dňom  nasledujúcim  po  dni  jeho
zverejnenia  v zmysle  §  47a  
ods.  1  zákona  č.  40/1964  Zb.  Občiansky  zákonník  v znení  neskorších
predpisov,  podľa  ktorého:  
„Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.“.

(4) Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  svoju  vôľu  uvedenú  v tomto  Dodatku  č.  1
prejavili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, s jeho obsahom po prečítaní
súhlasia  bez  výhrad  a na  znak  súhlasu  
ho vlastnoručne podpisujú.

Vo Veľkých Levároch dňa 14.10.2022                                                V  Perneku
dňa 14.10.2022
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..............................................................                                            .......................

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

                      Za  zhotoviteľa:
Za objednávateľa:
                    DOP  -  KONT,  s.r.o.
obec Pernek
                    Jarolím  Kleinedler
Ing. Martin Ledník
                             Konateľ
starosta obce
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