
Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo zo dňa 21.6.2021  
medzi 

__________________________________________________________________________ 

 

Zmluvné strany: 

Objednávateľ:  

obchodné meno:           Obec Hrochoť  

so sídlom:                     Nám. A. Sládkoviča 343/1,  97637 Hrochoť  

IČO:    00313475  

DIČ:    2021115855  

 

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:  

obchodné meno: CONTEST, a.s 

so sídlom: Ul. Zvolenská 603/90/A, 962 02 Vígľaš  

IČO:         36 828 874    

IČ DPH:        SK2022452597 

 

                    

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvorili Zmluvu o dielo zo dňa 

21.6.2021 (ďalej aj len ako “Zmluva”), predmetom ktorej je okrem iného zhotovenie diela, ktorým 

je: 

 

„Stavebné úpravy domu smútku v obci Hrochoť“ 

 (ďalej ako „dielo“) 

Po vzájomných rokovaniach sa Zmluvné strany dohodli, že je zo strany Objednávateľa potrebné 

vykonať práce, ktoré neboli súčasťou rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy (ďalej len „naviac 

práce“) a z tohto dôvodu zmluvné strany prijímajú v zmysle čl. 5 bod 2, Zmluvy tento Dodatok č. 

1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa doterajšia Zmluva mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nutnom doplnení rozsahu stavebných prác ktoré požadoval 

objednávateľ a ktoré neboli súčasťou výkazu výmer a zmluvnej ceny, ďalej boli v dodatku  

odpočítané spotrebovane energie . Celková suma naviac prác je 2 636,44.- EUR bez DPH 

čo je 3163,73.-  EUR s DPH 

 

2. Zmluvná cena    51 488,33 Eur 

 Cena Dodatok č.1:     3 163,73 Eur 

 Cena celkom     54 652,06 Eur 

 Cena celkom s DPH   54 652,06 Eur 



  

3.  Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpisom tohto Dodatku nezmenené. 

 

4.  Tento Dodatok tvorí od okamihu jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami nedeliteľnú 

 súčasť Zmluvy a bude podľa vôle Zmluvných strán pripojený ku všetkým vyhotoveniam 

 Zmluvy. 

 

5.  Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán 

 obdrží jedno jeho vyhotovenie. 

 

6.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a 

 súhlasia s ním, a že tento Dodatok uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak 

 čoho pripájajú svoje podpisy 

 

 

 

 

Vo Vígľaši dňa 20.9.2021                                 V Hrochoti  dňa 20.10.2021 

 

 

 

Za zhotoviteľa                                                                        Za objednávateľa 

 

 

 

 

 

 

________________________________   ______________________________ 

Ing. Matúš Strelec       Bc. Marian Mazúch 

CONTEST, a.s.                 Starosta obce Hrochoť 

Predseda predstavenstva     

 

                                                                                                                         

    
 


