
 

 

Dodatok č.1  

k Zmluve o dielo zo dňa 28.09.2018 

(Ďalej len Dodatok č.1) 

uzatvorený podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany 

l) Zhotoviteľ predmetu verejného obstarávania  

Obchodné meno:  Archekta, s.r.o. 

   17. Novembra 2868 

   02201 Čadca 

Zastúpený:   Ing. Stanislav Mikovčák  

IČO:    36424455 

DIČ:    2021897064 

Bankové spojenie:  OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Čadca 

Číslo účtu:   SK42 5200 0000 0000 0822 0438 

(ďalej v texte tejto zmluvy o dielo vystupuje zhotoviteľ predmetu verejného obstarávania aj ako 

„zhotoviteľ“). 

 

2) Verejný obstarávateľ 

Názov:    Obec Nová Bystrica  

023 05 Nová Bystrica Č. 657  

Zastúpený:  Ing. Jozef Balačin, starosta obce 

IČO:    00314145 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.  

Číslo účtu:   IBAN SK95 5600 0000 0077 0012 6001  

(ďalej v texte tejto zmluvy o dielo vystupuje verejný obstarávateľ aj ako „objednávateľ“).  

 

Predmet Dodatku č. 1  

Predmetom Dodatku č.1 je zmena Článku V. Cena bod 2. a to nasledovne: 

 

Pôvodný text Článku V. Cena bod 2.: 

2. Zmluvne dohodnutá cena je 13 920,00 Eur s DPH, dodávateľ je platcom DPH. 

sa nahrádza novým textom: 

2. Zmluvne dohodnutá celková cena je 13 920,00 Eur s DPH, dodávateľ je platcom DPH. Zmluvné 

strany sa dohodli, že fakturácia bude prebiehať po častiach, pretože predmetom riešenia prvotnej PD 

s názvom "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Nová Bystrica" z 11/2018 neboli 

všetky vnútorné priestory budovy zdravotného strediska, tak ako sa pôvodne predpokladalo. 

1. časť diela: rozsah PD "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Nová Bystrica" 

– 11/2018 - suma 5 856,00 Eur s DPH. 

2. časť diela: PD – stavebno-architektonické riešenie zvyšného nevyužitého podkrovného 

priestoru v budove zdravotného strediska – 2 820,00 Eur s DPH. 



 

 

3. časť diela: PD – stavebno-architektonické riešenie priestorov rýchlej zdravotnej služby, 

pivničných priestorov a priestorov garáže v budove zdravotného strediska – 5 244,00 Eur 

s DPH. 

Zároveň bolo dohodnuté, že fakturácia jednotlivých častí diela môže prebehnúť kedykoľvek 

po ich odovzdaní a to v období: 

- od podpisu tohto Dodatku č.1 a najneskôr do jedného mesiaca po odovzdaní poslednej časti 

diela. 

 

 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 28.09.2018. 

Všetky ostatné články a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 28.09.2018 ostávajú v platnosti. 

Jednotlivé ustanovenia tohto Dodatku č.1 môžu byť menené, doplňované, resp. rušené iba písomnou 

formou po dohode obidvoch zmluvných strán. 

Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. 

Objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie. 

Dodatok č.1 je platný prejavením súhlasu s celým jeho obsahom a jeho podpísaním oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán a nadobúda účinnosť v súlade s § 47 a Občianskeho zákonníka a § 5a 

zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Zmluvné strany súhlasia s tým, že Obec Nová Bystrica zverejní informáciu o uzatvorení Dodatku č.1  

na webovom sídle obce (www.novabystrica.sk) alebo v centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom 

vlády SR a to v rozsahu a v štruktúre, ktorá je daná nariadením vlády SR č. 498/2011 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie 

o uzatvorení zmluvy. 

Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č.1 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpísali. 

 

V Novej Bystrici, dňa: 19.11.2018 

 

Zhotoviteľ        Obstarávateľ 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Mikovčák       Ing. Jozef Balačin 

 

http://www.novabystrica.sk/

