
DODATOK č. 1 
 

ku zmluve o dielo  č. 100/21/009  
uzavretej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. 

 

 

Názov diela:   „Asfaltácia miestnych komunikácií, mostov a parkovísk v správe obce 

                          Nová Bystrica v roku 2021“ 

 

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami 

 

Čl. I.  ZMLUVNÉ STRANY 

 

1) Zhotoviteľ predmetu verejného obstarávania 

Obchodné meno:  CESTY SK s.r.o. 

   Mojmírova 8, 040 01 Košice 

Zastúpený:   Ing. Tomáš Kolarčík, Ing. Peter Višnai, konatelia 

IČO:    36 580 058 

DIČ:    2021856969 

IČ DPH:   SK2021856969 

Bankové spojenie:  TATRA banka, a.s. 

Číslo účtu:   SK21 1100 0000 0029 4208 4622 

 

(ďalej v texte zmluvy o dielo vystupuje Zhotoviteľ predmetu verejného 

  obstarávania aj ako „Zhotoviteľ“) 

 

 

2) Verejný obstarávateľ : 

Názov:   Obec Nová Bystrica 

   Nová Bystrica 657, 02305 

Zastúpený:   Ing. Jozef Balačin, starosta obce  

IČO:    00314142 

DIČ:   2020553150 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s. 

Číslo účtu:   SK 95 5600 0000 0077 0012 6001 

 

 (ďalej v texte tejto zmluvy o dielo vystupuje verejný obstarávateľ aj ako  

„Objednávateľ“  

 

a spolu so Zhotoviteľom ďalej len ako „Zmluvné strany“). 

 

 

Zmluvné strany menia (doplňujú) obsah zmluvy takto : 

 

Na základe vzájomného prerokovania naviac a menej prác, na predmete diela, uzatvárajú 

zmluvné strany tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 08.09.2021 (ďalej len „Dodatok 

č.1“), ktorý upravuje cenu diela nasledovne:  

 

V zmluve o dielo sa upravujú články: 

 

Čl. IV.  Termíny plnenia a doba platnosti zmluvy 

Bod: 1 

Mení sa termín ukončenia diela. 



Ukončenie prác body  b), c), a d)  do: 60 kalendárnych dní od podpisu Zmluvy 
Objednávateľom 

 

Čl. V.  Cena 

Bod: 3.1 

Upravuje sa cena diela: 

Stavebné práce podľa ZoD  bez DPH:                                                       133 965,49  € 

                                           DPH 20%:                                                         26 793,10  € 

                              Cena spolu s DPH:                                                       160 758,59  € 

Zmena: 

dodatok č. 1:  upravuje sa konečná cena diela na:                                   

                       Pôvodný rozpočet úprava                    ............................     134 355,34  € 

                       Nové komunikácie (150 + 315 m2)      ............................    5 002,20  € 

                       DPH 20%                                             ............................       27 871,51  €                                   

                       Cena dodatku č.1 celkom s DPH      ............................     167 229,05   € 

 

 

Dopĺňajú sa prílohy, ktoré bližšie špecifikujú Dodatok č.1 ( Príloha č. 1: Pôvodný rozpočet 

- úprava a Príloha č. 2: Rozpočet – Naviac práce), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto 

Dodatku č.1. 

       

V ostatných častiach zostáva zmluva nezmenená. 

 

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1.  Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 08.09.2021 je vyhotovený v 4 exemplároch, 

po dva rovnopisy pre zhotoviteľa a dva rovnopisy pre objednávateľa. 

2.  Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 sú jeho prílohy, ktorými sa mení 

špecifikácia diela. 

3.  Zmluvné strany si tento Dodatok č.1 prečítali, rozumejú mu a na znak svojej slobodnej 

a vážnej vôle zmeniť vzájomné práva a povinnosti spôsobom z tohto dodatku plynúcich ho 

podpisujú. 

4. Zmluvné strany súhlasia s tým, že Obec Nová Bystrica zverejní informáciu o uzatvorení        

tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 08.09.2021 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. 

 

V Košiciach, dňa: 07.10.2021               V Novej Bystrici, dňa: 06.10.2021 

 

Za Zhotoviteľa:       Za Objednávateľa: 

 

 

............................................................                         ........................................................... 

Ing. Peter Višnai, Ing. Tomáš Kolarčík                       Ing. Jozef Balačin 

konatelia spoločnosti                                                    starosta obce 

 

 

Prílohy: 

1. Pôvodný rozpočet - úprava 

2. Rozpočet – Naviac práce 

http://www.novabystrica.sk/

