
DODATOK č. 1 k  ZMLUVE O DIELO 

uzatvorenej dňa 30.01.2018 na zhotovenie stavby – „Nadstavba materskej školy v
Bijacovciach “ (ďalej „Stavba“). 

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Obec  Bijacovce

Sídlo: Obecný úrad č. 7, 053 06 Bijacovce
IČO: 00328961
DIČ: 2020727632
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zastúpená: Mgr. Ján Pivovarníček, starosta obce
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Sídlo: Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Zastúpený: Ing. František Kočiško, konateľ
bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IČO: 17147387
DIČ: 2020518071
IČ DPH: SK2020518071
Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach: 

- Zmluvných Ing. František Kočiško, konateľ
- Technických Ing.Jaroslav Mikula, ved. TÚ
- Výrobných Jozef Osifčin, ved. VÚ 

Zapísaný: Obchodný register OS Prešov, oddiel sro, č. vl. 279/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej  spolu  objednávateľ  a  zhotoviteľ  aj  ako  „zmluvné  strany“  alebo  jednotlivo
„zmluvná strana“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „Zmluvné
strany“, každý z nich jednotlivo tiež ako „Zmluvná strana“.

Z dôvodu potreby realizácie viacprác na základe požadavky objednávateľa , ktoré
neboli zahrnuté v ocenenom výkaze výmer , v  súlade s čl. III. Čas vykonania diela , bod 3.3
písm. c/ a v súlade s čl. IV.Cena za dielo a platobné podmienky, bod 4.2, písm. c/ Zmluvy o
dielo  ,  sa  zmluvné  strany  vzájomne  dohodli  na  prijatí  tohoto  Dodatku  č.  1,  ktorým
upravujú: 
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III.
Čas vykonania diela

3.1 Zhotoviteľ je povinný:
f)  dokončenie diela najneskôr do:  5 mesiacov,  vrátane protokolárneho odovzdania  diela
Objednávateľovi bez vád a nedorobkov,

IV.
Cena za dielo a platobné podmienky 

Cena za dielo uvedená v Zmluve o dielo 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie Diela vo výške 
213 117,14 EUR 
(slovom: dvestotrinásťtisícstosedemnásť EUR a 14 centov) bez DPH, 

255 740,57EUR 
(slovom: dvestopäťdesiatpäťtisícsedemstoštyridsaťEUR a 57 centov) vrátane DPH
(ďalej „Cena za dielo“). 

sa mení takto :

Cena uvedená v Zmluve o dielo 
213 117,14 EUR 
(slovom: dvestotrinásťtisícstosedemnásť EUR a 14 centov) bez DPH, 

255 740,57EUR 
(slovom: dvestopäťdesiatpäťtisícsedemstoštyridsaťEUR a 57 centov) vrátane DPH  

cena viac prác na základe Dodatku č. 1
17 706,67 EUR  
(slovom sedemnásťtisícsedemstošesť EUR a 67 centov)  bez DPH

21 248,00EUR , (slovom dvadsaťjedentisícdvestoštyridsaťosem EUR) s DPH

Cena za dielo spolu 
230 823,81 EUR 
(slovom dvestotridsaťtisícosemstodvadsaťtri EUR a 81 centov) bez DPH

276 988,57EUR 
(slovom  dvestosedemdesiatšesťtisícdeväťstoosemdesiatosem  EUR   a  57  centov)
s DPH

Cena  za  dielo  bola  určená  dohodou Zmluvných  strán  vychádzajúcou z Projektu
a rozpočtu spracovaného na základe oceneného výkazu výmer podľa bodu 2.2 b) Zmluvy
o dielo, ktorý bol na základe Projektu zostavený objednávateľom a je prílohou č. 4 tejto
Zmluvy  (ďalej  „Rozpočet“)  ,  Rozpočtu  pre  naviac  práce  (  dodatok  č.  1)a  dokumentov
podľa bodu 2.2 a) a c), ktorý bol na základe Projektu zostavený a je prílohou č. 4 tejto
Zmluvy (ďalej „Rozpočet“); Rozpočet je pre Zmluvné strany záväzný (t.j.  Zhotoviteľ sa
nemôže  domáhať,  aby  sa  určilo  zvýšenie  Ceny  za  dielo  o  sumu,  o  ktorú  nevyhnutne
prevýši  náklady  účelne  vynaložené  Zhotoviteľom,  náklady  zahrnuté  do  Rozpočtu)
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a zaručuje sa jeho úplnosť (t.j. Zhotoviteľ sa nemôže domáhať primeraného zvýšenia Ceny
za dielo, ak sa pri vykonávaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do Rozpočtu).

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 30.01.2018 , ktoré týmto Dodatkom č. 1
neboli zmenené ostávajú v platnosti bez zmeny.

Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 30.01.2018.

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je aktualizovaný Harmonogram, zohľadňujúci
predĺženie  času  dojednaného  na  vykonanie  Diela  a postupových  termínov  vykonania
jednotlivých  častí  Diela  a  dodatok  k  Rozpočtu,  zohľadňujúci  zmenu  Ceny  za  Dielo  vo
vzťahu k jednotlivým častiam Diela zo dňa 05.09.2018.

Dodatok  č.  1  k Zmluve  o  dielo  zo  dňa  30.01.2018  sa  vyhotovuje  v štyroch  (4)
rovnopisoch , po dva rovnopisy pre každú Zmluvnú stranu.

Dodatok č.  1  k Zmluve o  dielo  zo dňa 30.01.2018  nadobúda platnosť dňom jeho
podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964
Zb.  Občiansky  zákonník  nadobúda  dňom  nasledujúcim  po  dni  jej  zverejnenia
v Centrálnom registri zmlúv.  

V Bijacovciach , dňa 05.09.2018 V Prešove, dňa 05. 09. 2018

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

Mgr. Ján Pivovarníček Ing. František Kočiško, konateľ
............................................................ ................................................................
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