
Dodatok č.1  
 

k Zmluve o dielo č. 03/2019 uzavretej dňa 13. 05. 2019 na stavbu: Most – Základná škola 
Korňa uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení 
neskorších predpisov 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ:  
 
Názov: Obec Korňa 
Sídlo: Obecný úrad, Korňa 517, 023 21 Korňa 
Štatutárny zástupca: Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce 
IČO: 00314064 
DIČ: 2020553062 
Bankové spojenie:  
IBAN:  
E-mail: korna@korna.sk 
Telefón: +421 41 4356 213 
Fax: +421 41 4352 068 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
1.2 Zhotoviteľ:  
Obchodné meno: BαB, spol. s.r.o. 
Sídlo: 023 21 Korňa č. 889  
Zastúpený:  
vo veciach zmluvných: Miroslav Neckár, konateľ spoločnosti 
vo veciach technických:  Ing. Ján Červeník, stavbyvedúci 
IČO:    36377902 
DIČ:   20201345523 
IČ DPH: SK20201345523  
Bankové spojenie:    
IBAN:    
Telefón:    +421 41 4352 196 
E - mail:  bab@bab.sk 
Právna subjektivita (ŽR,OR): OR MS SR Žilina, oddiel Sro, vložka č. 10915/L 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
a spoločne (ďalej len „zmluvné strany“) 
 
 

Preambula 
 

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento písomný Dodatok č. 1             
k Zmluve o dielo č. 03/2019, a to podľa kontrahovaných obchodných podmienok základnej 
zmluvy uvedených v čl. XIV. Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia, bodu 14.3. 
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Dodatkom č. 1 sa upravujú a pozmeňujú dotknuté časti zmluvy nasledovne: 
 
 

Článok IV.  
Cena diela 

 
Bod. 4.4  o stanovení zmluvnej ceny sa upravuje: 
 
z pôvodných:                                  176 468, 76 EUR bez DPH  
na novoupravenú zmluvnú cenu:   178 865, 21 EUR bez DPH 
 
Pôvodná zmluvná cena: 
 

Cena bez DPH: 147 057, 30 € 
20 % DPH: 29 411, 46 € 

Cena vrátane DPH: 176 468,76 € 
 
Upravená zmluvná cena:  
 

Cena bez DPH: 149 054, 34 € 
20 % DPH: 29 810, 87 € 

Cena vrátane DPH: 178 865, 21 € 
 
 
Zmluva sa dopĺňa o bod 4.5: 
 
Cena diela sa upravuje z dôvodu riešenia problematiky zmeny zakladania mostného objektu 
opôr vzniknutej počas realizácie stavby a požiadaviek objednávateľa na rozšírenie stavebných 
prác pôvodne nezahrnutých v zmluvnej cene realizovaného diela, resp. v zadávacích 
podkladoch pri verejnom obstarávaní, týkajúcich sa úpravy podkladov pod komunikáciu 
a doplnenia zábradlia.  
 
Ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní          a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozdiel medzi pôvodnou 
zmluvnou cenou a upravenou zmluvnou cenou predstavuje sumu v navýšení           o 
2396,45 EUR s DPH. Podrobný popis naviac prác je obsiahnutý v položkovitom rozpočte 
naviac prác, ktoré tvorí prílohu tejto zmluvy.  
 
 
 

Článok XIV. 
Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia 

 
sa dopĺňa o body 14.8, 14.9 a 14.10. 
 
14.8 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými 
stranami. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť po dni zverejnenia na internetovej stránky 
objednávateľa.  
 
14.9  Ostatné články zmluvy o dielo ostávajú nezmenené a v platnosti.  
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14.10 Tento dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží 
objednávateľ a dve zhotoviteľ. 
 
Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
 
V Korni dňa: 30. 08. 2019 V Korni, dňa: 30. 08. 2019 
 
 
 
 
 
.................................................... ................................................... 
   
Ing. Marianna Bebčáková                                                  Miroslav Neckár 
       starostka obce        konateľ 
 
 
 
Prílohy: 
č. 1 Položkovitý rozpočet naviac prác 


