DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej dňa 18.05.2022
v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, a v súlade so
zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obec Slovenské Pravno
IČO: 00316911
so sídlom: Slovenské Pravno 123, 038 22
zastúpená: Pavol Grusmann - starosta obce
a
zhotoviteľ:
KOMSTA, s.r.o.
IČO: 51 703 653
DIČ: 2120753635
IČ DPH: SK2120753635
so sídlom: Kuzmányho 525/36, 036 01 Martin
zastúpená konateľom: Tomášom Beharkom
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 70033/L

uzatvárajú tento dodatok k zmluve o dielo zo dňa 18.05.2022 za týchto podmienok:

1. Dňa 18. 05. 2022 bola uzavretá zmluva o dielo medzi zhotoviteľom: KOMSTA, s.r.o.
a objednávateľom: obec Slovenské Pravno, predmetom ktorej bola zákazka: „Havarijný stav
palubovky telocvične“.
2. Počas realizácie diela zhotoviteľom – odkrytia, demontážach, úpravách existujúcich
stavebných konštrukcií boli zistené práce naviac, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto
dodatku. Tieto neočakávané práce naviac pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám
známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení
odbornej starostlivosti a zároveň vykonanie týchto prác naviac je potrebné pre dokončenie
diela.

II.
Predmet dodatku
Na základe tohto dodatku, zhotoviteľ vykoná riadne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
práce naviac na diele: „Havarijný stav palubovky telocvične“.
Navýšenie od pôvodného rozpočtu bez DPH: 10.957,82 EUR
Cena diela bez DPH (navýšenie pôvodného rozpočtu): 87.557,86 EUR
(slovom: Osemdesiatsedemtisícpäťstopäťdesiatsedem EUR a 0,86 centov).
Týmto dodatkom sa Ponuka zhotoviteľa ako Príloha č. 4 k zmluve o dielo zo dňa 18.05.2022 dopĺňa
Rozpočtom – práce naviac, ktorý ako príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

III.
Záverečné ustanovenia
1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami.
2. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv.

3. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené, zostávajú nezmenené.
4. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom každá
zmluvná strana obdrží po dvoch (2) vyhotoveniach.

NA DÔKAZ TOHO, čo je uvedené v tejto Zmluve pripájajú osoby oprávnené podpisovať a konať
v mene Zmluvných strán svoje podpisy k tejto Zmluve.

V Slovenskom Pravne dňa

_______________________________
objednávateľ
Obec Slovenské Pravno

zast. Pavol Grusmann
starosta obce

_____________________________
zhotoviteľ
KOMSTA, s.r.o.
zast. Tomášom Beharkom
konateľ

Príloha č. 1

Rozpočet – práce naviac zo dňa 04.08. 2022 + výkaz / výmer + krycí list rozpočtu

