
Ev. číslo zmluvy: DZ_013/2021 
 

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO Č. DZ_010/2021 

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami 

 
 
Objednávateľ 
 

Obchodné meno: Obec Spišský Štvrtok 
Sídlo: Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok 
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Greš, starosta 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK32 5600 0000 0034 1214 3001 
IČO: 00 329 631 
DIČ: 2020717897 
Tel.: 053 45 98 532, 0911 633 722 
E-mail: obec@spisskystvrtok.sk  
(ďalej len "objednávateľ") 
 

Zhotoviteľ: 
 

Obchodné meno: MILANKO, spol. s r.o. 
Sídlo: Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves 
Adresa: Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves 
Štatutárny zástupca:  JUDr. Milan Tkáč 
IČO :  31731244 
DIČ: 2020505190 
IČ DPH: SK2020505190 
Reg. č.  Okresný súd Košice I, oddiel Sro, vložka č. 8190/V 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN: SK76 0200 0000 0012 2518 0553 
Tel.:  053/4173236 
E-mail: anna.steinerova@milankosro.sk  
(ďalej len "zhotoviteľ") 

 

Čl. I PREAMBULA 

1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.10.2021 zmluvu o dielo DZ_010/2021, predmetom 

ktorej je záväzok zhotoviteľa za podmienok uvedených v tejto zmluve pre objednávateľa 

vykonať dielo: „Rekonštrukcia schodov a oporného múra Hasičská zbrojnica Spišský 

Štvrtok“, a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi cenu diela (ďalej len „zmluva o 

dielo“). 

2) V súlade s článkom X. Záverečné ustanovenia, bod 3,  zmluvy o dielo a v súlade s §18 

Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene 

zmluvy prostredníctvom tohto dodatku č. 1 (ďalej aj ako „dodatok“ alebo „dodatok č. 1“). 
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Čl. II PREDMET DODATKU 

 

1) Zmluvné strany sa z dôvodu potreby realizovania naviac prác a nerealizovania menej 

prác,  ktorých rozsah je daný položkovitým rozpočtom nedočerpaných rozpočtových 

položiek a naviac prác tvoriacim prílohu tohto dodatku dohodli na zmene článku III. Cena 

diela, ods. 2 takto: 

Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy je:  

Zmluvná cena diela bez DPH:  18 509,40 EUR 
Zmluvná cena menej prác podľa prílohy bez DPH:  -6 245,46 EUR 
Zmluvná cena naviac prác podľa prílohy bez DPH:  11 590,93 EUR 

Zmluvná cena diela vrátane menej a naviac prác bez DPH:  23 854,87 EUR 
Sadzba DPH:  20% a výška DPH:  4 770,97 EUR 

Zmluvná cena celkom, vrátane DPH:    28 625,84 EUR 
 

 (slovom: dvadsaťosemtisíc šesťstodvadsaťpäť EUR, 84/100 centov) 

 
  

Čl. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1) Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom č. 1 zostávajú 

v platnosti  v pôvodnom znení. 

2) Tento dodatok č. 1 bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, zhotoviteľ dostane dve 

vyhotovenia, objednávateľ dostane dve vyhotovenia.  

3) Tento  dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo. 

4) Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle 

objednávateľa.   

5) Prílohy k dodatku: Položkový rozpočet upravený o menej a naviac práce. 

 

 

V Spišskom Štvrtku, dňa .......................    

 

Za objednávateľa:  Za zhotoviteľa: 


