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Dodatok č. 1  k Zmluve o dielo 

 
 

Čl. I. Zmluvné strany 
1.1 Objednávateľ: Obec Sučany 
Zastúpený: Martin Rybár – starosta 
Sídlo: Námestie SNP 31, 038 52 Sučany 
IČO:. 00316938 
(ďalej len objednávateľ) 
 
1.2.Zhotoviteľ:  Tomáš Husár - TOMÁŠSTAV 
Miesto podnikania: Jarovnice 106, 082 63 Jarovnice 
IČO: 50 455 923                                
(ďalej len zhotoviteľ) 
 
uzatvárajú v súlade s § 516 ods. 1 Občianskeho zákonníka a Zmluvy o dielo tento dodatok č. 1 ku Zmluve 
o dielo č. 107/2021 zo dňa 7.7.2021, predmetom ktorej je vykonanie stavebných prác na diele „Rekonštrukcia 
chodníkov“ (ďalej len „Zmluva o dielo“), na základe ktorého sa zmluvné strany vzhľadom na charakter 
vykonávaných prác ako aj vzhľadom na potrebu naviac prác, dohodli na zmene Zmluvy o dielo nasledovne: 

 
Čl. II.  Predmet dodatku 

1. Ustanovenie čl. 2 bod 2.2. sa mení na nasledovný text: 
„2.2.Východiskové údaje: 
Názov diela (stavby): Oprava chodníkov. 
 

Popis diela: Premetom zákazky je rekonštrukcia chodníkov pre peších obci Sučany. Chodníky sú  poškodené 
výkopom po uložení telekomunikačného kábla. Pôvodná úprava nášľapnej vrstvy bol asfalt. Navrhovaná 
konečná  úpraya  nášľapnej vrstvy chodníka je betónovou zámkovou dlažbou hr. 60 mm Zároveň je 
potrebné vybúranie asfaltovej sute o hmotnosti cca 206 t, výkopovej sute o hmotnosti cca 380 t, vrátane 
vyvezenia na povolenú skládku a poplatku za uloženie odpadu. Treba doplniť cca 270 m záhonových 
obrubníkov a cca 54 m cestných obrubníkov, taktiež úprava cca 70 kusov poklopov vodovodných prípojok a 
revíznych šácht. Na ul. Kožucha (východná strana) a na ul. Štúrova je potrebné vymeniť všetky obrubníky.  
Plochy chodníkov sú zrejmé z nasledovnej tabuľky a priloženého  geodetického zamerania plôch. Verejný 
obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať pred predložením ponuky ohliadku na mieste. Termín si treba 
vopred telefonicky dohodnúť s osobou uvedenou v bode 3 tejto výzvy. 

 
 

                                          Rekonštrukcia chodníkov 
 

Ulica Plocha chodníka celkom (m2) Plocha iba výkopu (m2) Úprava povrchu 

 plocha (m2) dĺžka v osi (m) plocha (m2) dĺžka v osi (m) 

Štúrova 524 340,12 102 340,12 Zámková dlažba 

Okále 1496 989 282 939 Zámková dlažba 

Spolu 2020 1329.12 384 1332,26  

“ 
 
2. Ustanovenie čl. 3 bod 3.1. sa mení na nasledovný text: 
„3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa Oprava chodníkov v zmysle špecifikácie uvedenej v čl. 
2 tejto zmluvy  a geodetického zamerania plôch chodníkov uvedeného v prílohe č. 1 k zmluve.“ 

3. Ustanovenie čl. 5 bod 5.3. sa dopĺňa o nasledovný text: 
„Za zhotovenie diela naviac prác podľa dodatku č. 1 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi cenu: 
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Cena za dielo - obrubníky na ul. Kožucha (východná strana) je v sume 8.000,- Eur (vrátane DPH)  
Cena za dielo - obrubníky na ul. štúrova (východná strana) je v sume 9.000,- Eur (vrátane DPH)“ 

4. Ustanovenie čl. 5 bod 5.4. sa mení na nasledovný text: 
„Dohodnutá cena činí: 

                                            Cena celkom bez DPH :     138.136,67 EUR 
                                            DPH 20 %:                              27.627,33 EUR 
                                            Cena celkom s DPH :          165.764,00 EUR“ 

5. Ustanovenie čl. 6 bod 6.1. písm. a) sa mení na nasledovný text: 
„vo výške 30.000,- Eur na základe zálohovej faktúry“ 
 
6. Ustanovenie čl. 6 bod 6.1. písm. b) prvý riadok sa mení na nasledovný text:  
„vo výške 14.876,4 Eur z celkovej ceny za dielo za každú jednotlivú časť diela, ktorými sú: 
 
7. Ustanovenie čl. 6 bod 6.1. písm. c) sa mení na nasledovný text: 
„zvyšná časť ceny za dielo vo výške 76.258,4 Eur (s DPH) na základe vyúčtovacej faktúry (v ktorej bude 
odpočítaná cena za dielo vyplatená na základe zálohovej faktúry a na základe čiastkových faktúr) predloženej 
zhotoviteľom stavby po ukončení celého diela a po odsúhlasení technickým dozorom objednávateľa a za 
skutočne zrealizované práce a dodávky podľa súpisu vykonaných prác a dodávok po ukončení celého diela 
v zmysle bodu 6.3“ 

 
Čl. III. Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú týmto dodatkom dotknuté. 
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrži 1 a zhotoviteľ jedno 

vyhotovenie. 
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude  zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka.  

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú 
dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že tento Dodatok vyjadruje ich 
slobodnú a vážnu vôľu, nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas 
s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 
V Sučanoch, dňa 15.7.2021    V Sučanoch, dňa 15.7.2021  
 
za Obec Sučany      za Tomáš Husár - TOMÁŠSTAV 
Meno a priezvisko:  Martin Rybár      
Funkcia:  starosta obce      
 
 
  
Podpis:  ........................................  Podpis: ........................................  


