
 

 

 DODATOK č.1 

k zmluve o dielo č. 3/2022 zo dňa 14.02.2022 

„Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít materskej školy“ 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1.1  

Názov:                            Obec Hrochoť 

 

Sídlo:                                  Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť 

 

Zapísaný v:                      Registri organizácií  

  

Konajúci:                      Bc. Marian Mazúch, starosta obce  

  

IČO:                                    00313475 

  

DIČ:                                    2021115855             

  

Email, číslo telefónu:              marian.mazuch@hrochot.sk, 0907 813 897 

  

Bankové spojenie :             Prima Banka, a.s. 

  

Číslo účtu v tvare IBAN :  SK47 5600 0000 0012 0261 3002 
 

  (ďalej len “Objednávateľ ”)  

a  

1.2  

Názov:    PUR – STAV KB, s.r.o. 

Sídlo:     962 21 Lieskovec 616     

Štatutárny orgán:   konateľ 

Zapísaná v:    Obchod. registri Okres. Súdu B. Bystrica, odd.: Sro, vl. č. 2234/S 

IČO:     31 616 089 

DIČ:     2020461289 

IČ DPH:    SK2020461289 

Bankové spojenie:   VÚB a.s. Zvolen 

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK65 0200 0000 0008 6814 4412 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  

a) zmluvných:    Pavol Kvasna - konateľ 

b) technických:   Ing. Peter Belica - konateľ 

Email, číslo telefónu  purstav@purstav.sk, 0903 804 184 

(ďalej len “Zhotoviteľ”)  
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Článok II. 

PREAMBULA 

V rámci spracovania rozpočtovej časti k projektovej dokumentácií došlo k numerickej chybe.  

Položky č. 111 – 114 rozpočtovej časti majú chybne uvedené množstvo – 15.  

Správne má byť 14. 

Jedná sa o navrhovaný počet strešných okien. 

V rámci tejto ceny sa mení aj položka č. 115 rozpočtovej časti - 0,501 t. 

Článok V. 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov na cene za celý predmet Zmluvy.  

Cena za dielo mení na:  

Spolu bez DPH  266 367,83- eur  

DPH 20%     53 273,57- eur  

Spolu    319 641,40- eur  

Slovom: Tristodevätnásťtisícšesťstoštyridsaťjeden eur štyridsať eurocentov  

Článok XI. 

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 

Bod 11.9 sa mení nasledovne: 

11.9  Zmluva so Zhotoviteľom nadobudne platnosť dňom jej podpisu a účinnosť v nadväznosti na 

kumulatívne splnenie zverejnenia a  účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ 

príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na 

výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly 

prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly verejného obstarávania identifikované 

nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok  verejného obstarávania, zmluva 

nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v 

správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy 

podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné 

obstarávanie. 

Ostatné náležitosti pôvodnej zmluvy ostávajú nezmenené. 

Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva 

Zhotoviteľ. 

V Hrochoti, dňa ...........................                                           V Lieskovci, dňa ............................ 

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

Bc. Marian Mazúch - starosta              Pavol Kvasna - konateľ  

Objednávateľ                                                                          Zhotoviteľ  

Príloha číslo 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy (ocenený výkaz – 

výmer) 


