
DODATOK č. 1 
K Zmluve o dielo zo dňa 29.04.2020 

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 

 
 
Objednávateľ:    Obec Oborín 
Sídlo :      Oborín 125, 076 75 Oborín 
Štatutárny zástupca:   Arpád Csuri, starosta obce 
IČO:     00331805 
DIČ:           2020540071 
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:  TIMEO, s.r.o.     
Sídlo:  Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany   
Zapísaný:  v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 27280/P  
Štatutárny zástupcovia: Jozef Vitovič, konateľ spoločnosti  
Kontakt: 0903 906 766  
IČO:   46 946 039   
DIČ:   2023683112  
IČ DPH: SK2023683112   
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.   
IBAN:   SK62 0900 0000 0050 6800 5708  
(ďalej len ako „zhotoviteľ“) 
    
 

 
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.04.2020 

(ďalej len „zmluva“) za nasledovných podmienok: 
 
 

I. 
PREDMET DODATKU 

 
1. V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania naviac prác k realizácii diela „Budova 

hasičskej zbrojnice – rekonštrukcia, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a tiež vo výkaze 
výmer. V dôsledku zistenia potreby vykonania naviac prác a následného informovania 
Objednávateľa Zhotoviteľom a odsúhlasenia vykonania týchto prác Objednávateľom sa Zmluvné 
strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, ktorého súčasťou je príloha so 
špecifikáciou prác. 
Vykonanie naviac prác, ktoré sú predmetom tohto dodatku č. 1, je nevyhnutné z nasledovných  
dôvodov: 

a) Ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na riadne zhotovenie diela.  
b) Obstaranie nového dodávateľa na naviac práce vzhľadom k hodnote   naviac prác by bolo 

nehospodárne. 
 
2. Celková hodnota naviac prác predstavuje sumu:  

Cena bez DPH  4 198,02 Eur  
DPH 20%                  839,60 Eur  
Cena s DPH           5 037,62 Eur 

  
        Suma slovom: päťtisícpäťstotridsaťsedem eur a dva centy 
 



3. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť upravená podľa čl. I bodu 2. tohto dodatku o hodnotu 
vykonaných naviac prác, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. V. bodu 5.4 Zmluvy o dielo tak, 
že čl. V. bod 5.4 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne: Zmluvné strany sa 
dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná 
zmluvná cena Diela, jednostranne nemenná a predstavuje: 
 
Cena bez DPH                29 583,17 Eur 
DPH 20%                         5 916,63 Eur 
Cena spolu s DPH          35 499,80 Eur 
 
Suma slovom: tridsaťpäťtisícštyristodeväťdesiatdeväť eur a osemdesiat centov 
 
 

II. 
 ČAS PLNENIA 

 
1. Týmto dodatkom sa upravuje článok IV. Bod 4.1 ZoD a nahrádza sa novým znením t. j. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy do 31.10.2020. Dôvodom zmeny sú práce 
naviac a tiež opatrenia spojené s ochorením - COVID 19. 

2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k omeškaniu v dôsledku :  
- zmien v povahe prác podľa pokynov objednávateľa,  

- okolnosti týkajúcich sa objednávateľa, vrátane zdržania prác, ktoré vykonáva iný dodávateľ 
objednávateľa a tieto spôsobia zdržanie prác zhotoviteľa, okolnosti, za ktoré nie je možné 
považovať zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol ovplyvniť- vyššia moc (zlé 
poveternostné podmienky atď.) 
 

 
III.  

ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ 
oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný 
tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:   
- Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z celkovej 

Ceny za Dielo s DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.  
 

IV.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.  
 
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

dodatok v dvoch vyhotoveniach.  
 
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

splnením kumulatívnych podmienok: 
 

  a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku na webovom sídle objednávateľa, 
  

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 
slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré 
by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 
 



5. Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1 je špecifikácia najviac prác. 
 
 

 

 

 

 

V Oboríne dňa 30.09.2020     V Lipanoch dňa 30.09.2020 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

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

Arpád Csuri        Jozef Vitovič 

starosta obce       TIMEO, s.r.o., konateľ  

 
 
 
 


