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Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 10/2012 zo dňa 4.1.2012 uzavretej v súlade s § 536 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 
medzi zmluvnými stranami 

 
 
1. Objednávateľ: 
         Názov:                     Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“  
         Sídlo:        Vážecká 3, 080 05 Prešov 
         Zastúpený:       Mgr. Slavko Poptrajanovski 
         IČO:        00 691 968 
         DIČ:        2021303042 

Bankové spojenie:   Dexia banka Slovensko a.s. – pobočka Prešov 
Číslo účtu:       8827223110/5600 

 (ďalej len ,,objednávateľ") 
 
 
2. Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:      Vlastislav Baláž - BASTOL  
Sídlo:                        065 02 Vyšné Ružbachy 18  
Zastúpený:               Vlastislav Baláž   
IČO:                         33 084 181 
Zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu Stará Ľubovňa, číslo 710-4164 
Bankové spojenie:    .......................................     
číslo účtu:                 ..................................... 
Tel.:                          ...................................... 
Fax:                           ...................................... 

(ďalej len ,,zhotoviteľ") 
 

Čl.1 
Úvodné ustanovenie 

 
 

1.1 Počas realizácie stavebných prác podprahovej zákazky: ,,Rekonštrukcia kúpeľne 
a sociálnych zariadení, CSS, Vážecká 3, Prešov ", došlo na stavbe k nepredvídaným 
technickým okolnostiam, ktoré úzko súvisia s ďalším postupom prác, ako aj s následným 
dopadom na navýšenie rozpočtových nákladov z dôvodu naviac prác. 

1.2 Vzhľadom na dané skutočnosti v súlade s Čl.6 bod. 6.3 a 6. 11 došlo k vzájomnej dohode 
medzi objednávateľom a zhotoviteľom k úprave nasledovných článkov resp. bodov 
Zmluvy o dielo č. 10/2012 zo dňa 4.1.2012 :     

     
Čl. 5. 

     Termín plnenia  
 

 Bod 5.1 znie:                  
            Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch:  
           -      do 18 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy,  
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Čl. 6. 
      Cena diela a platobné podmienky   

 
Bod 6.1 znie: 
Cena diela  v rozsahu plnenia podľa čl.3. tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej 
ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných 
podkladoch a je dojednaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách 
v znení neskorších predpisov  takto: 
 
Pôvodná cena diela bez DPH :                               15 836,09 €        
sadzba DPH 20 %  :                                                  3 167,22 €      
 Zmluvná cena diela celkom, vrátane DPH :       19 003,31 € 
(slovom: deväťnásťtisíctri  EUR tridsaťjeden centov) 

 
            Naviac práce bez DPH :                                          7 907,20 €     
            Sadzba DPH 20% :                                                  1 581,44 €       
            Práce naviac celkom, vrátanie DPH :                  9 488,64 €  

(slovom: deväťtisícštyristoosemdesiatosem  EUR šesťdesiatštyri centov) 
 
            Upravená cena diela bez DPH :                             23 743,29 € 
            Sadzba DPH 20% :                                                  4 748,66 €       
            Upravená cena diela celkom, vrátanie DPH :   28 491,95 €  

(slovom: dvadsaťosemtisícštyristodeväťdesiatjeden EUR deväťdesiatpäť centov) 
 

          Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.1. k Zmluve o dielo č.10/2012 je položkovitý   
rozpočet naviac prác. 
       Ostatné ustanovenia dohodnuté v Zmluve o dielo č. 10/2012 zo dňa 4.1.2012    
ostávajú naďalej v platnosti. 

 
 
 
  V Prešove, dňa 18.1.2012                                                 V Prešove, dňa 18.1.2012 
      
                
    
  Objednávateľ:                                                                    Zhotoviteľ:                                                     
 
 
 
 
 
 
  .....................................................                                   ...........................................................     
  v. r.  Mgr. Slavko Poptrajanovski                            v. r.Vlastislav Baláž      
                   riaditeľ CSS                                             
 
 


