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Dodatok č. 1 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 19.5.2020  

uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. 

(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

 

I. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: Obec Čerín 

Sídlo:     Čerín 11, 974 01 Banská Bystrica 

Zastúpený:     Pavel Kmeť, starosta 

Telefón:    0903 390 680 

Email:     pavel.kmet@cerin.sk  

IČO:     00 313 335 

DIČ:     2021115767 

Bankové spojenie:  Prima banka, a.s. 

Číslo účtu IBAN:  SK66 5600 0000 0013 9832 5001 

 

a 

 

Zhotoviteľ:  MR STAVING, s.r.o. 

Sídlo:  Horná Mičiná 174, 974 01 Banská bystrica 

Zastúpený:  Bohuš Martinec 

Poverený stavbyvedúci:  Bohuš Martinec 

Telefón:    0905 272 753 

Email:     info@mrstaving.sk  

IČO:  47 414 219 

DIČ:  2023861719 

IČ DPH:  SK2023861719 

Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 

Číslo účtu IBAN:         SK86 7500 0000 0040 1912 2882 

 

 

 

I. Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 33/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a v súlade s článkom VIII. Záverečné ustanovenia bod 3. Zmluvy o dielo zo dňa 19.05.2020 

sa dohodli na zmene článku IV. Cena bod 1  Zmluvy a jeho upravené znenie je nasledovné. 

2. Dôvodom navýšenia zmluvnej ceny sú okolnosti a dôsledky spôsobené pandémiou Covidu 

– 19, vojnovým konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou a v dôsledku toho enormným 

nárastom cien v stavebníctve, čo verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej 

starostlivosti predvídať v procese verejného obstarávania v čase jeho realizácie. 

3. Aktualizovaný rozpočet  preukazujúci navýšenie zmluvnej ceny je prílohou č. 1 tohto 

dodatku. 
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IV. Cena 

 

Nové znenie článku IV. Cena 

 

1. Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení 

neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná a činí:  

Cena bez DPH:  7 507,80 EUR 

DPH 20%:  1 501,56 EUR 

Cena s DPH:  9 009,36 EUR 

 

2. Cena dohodnutá v bode 1 kryje náklady potrebné na vybudovanie funkčného diela, 

dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa 

tejto zmluvy.  

 

3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a 

vypratanie zariadenia staveniska Zhotoviteľom. V cene sú zahrnuté aj všetky náklady na 

mechanizmy, materiály, dopravu, ochranné opatrenia v prípade nepriaznivých 

poveternostných podmienok. V tejto cene sú započítané náklady, ktoré súvisia s 

umiestnením stavby a ďalšími okolnosťami. 

 

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a  účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z.  

 

2. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy ostávajú bez zmeny. 

 

3. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná 

strana obdrží jedno originálne vyhotovenia. 

 

Príloha č. 1: Aktualizovaný rozpočet   

 

Čerín Mičiná 

dňa   dňa  

 

 

................................. 
podpis 

 

 

............................... 
podpis 

 

Pavel Kmeť 

 

Bohuš Martinec 

Štatutárny zástupca Objednávateľa Štatutárny zástupca Zhotoviteľa 

 

 

 

 
pečiatka 

 

 

 

 
pečiatka 

 


