
  DODATOK  č.1 k Zmluve o dielo na realizáciu stavby                        

„Rekonštrukcia polytechnických učební v ZŠ a MŠ Hrochoť“ 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zákonník v znení neskorších 

predpisov  

 

Zmluvné strany                                                            

Objednávateľ:                         Obec Hrochoť  

Zastúpený:                 Bc Marian Mazúch – starosta obce  

Sídlo:                                         Námestie A. Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť  

Osoba oprávnená jednať  

v zmluvných veciach:              Bc Marian Mazúch – starosta obce  

IČO:                                         00313475  

DIČ:                                         2021115855 

Bankové spojenie:                   Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu v tvare IBAN:        SK47 5600 0000 0012 0261 3001 

URL          :         https://www.hrochot.sk  

e-mail:                                      hrochot@hrochot.sk 

(ďalej len „Objednávateľ“)  

 

Zhotoviteľ:                             ASTA – STAV s.r.o  Vígľaš 

Právna forma:    s.r.o. 

Zastúpený:                         p. Ján Jombík – konateľ spoločnosti  

Sídlo:                                      ul. Zvolenská 603/90A    96202 Vígľaš 

Osoba oprávnená jednať  

v zmluvných veciach:             p. Ján Jombík – konateľ spoločnosti   

Osoba oprávnená jednať  

v technických veciach:           p. Ján Jombík 

IČO:                                       48289175  

DIČ:                                       2120120552    

IČ DPH:                                 SK 2120120552 

Bankové spojenie:                 VUB Banka Zvolen   

Číslo účtu v tvare IBAN:        SK74 0200 0000 0043 0877 6057  

Zapísaný:                               Obchodný súd  B. Bystrica Odiel Sro  vložka 28554/S 

Telefón:                                  0905 493 741  

e-mail:                                    jombik@astastav.sk 

 (ďalej len „Zhotoviteľ“)  

  
Čl. 2 

Úvodné ustanovenie 

 

2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 7.5.2020 zmluvu o dielo, ktorej predmetom je zhotovenie diela – 

stavby „Rekonštrukcia polytechnických učební v ZŠ a MŠ Hrochoť“ 

 

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení termínu realizácie diela z dôvodu vyhlásenia núdzového 

stavu kvôli nástupu pandémie COVID 19, kde počas týchto opatrení sa sťažilo objednávanie 

materiálov a prác. Počas realizácie prác sa vyskytli aj práce naviac, kde na základe dodržania 

technologických postupov tieto nebolo možné ukončiť včas k dátumu ukončenia diela, čím 

došlo následne aj k zmene ceny diela. 

 



 

Čl. 3 

Zmena zmluvy 

 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy tak, že čl. III. termín zhotovenia diela bod č. 1 sa 

mení a to konkrétne sa upravuje termín ukončenia prác na 31.10.2020 

 

3.2 čl. IV. cena diela sa mení o sumu 5145,24 Eur  s DPH na celkovú sumu : 

 

                                                   Cena diela bez DPH :   88 089,65 

     DPH 20 %:    17 617,93 

     Spolu cena diela s DPH:  105 707,58 

 

 

 

 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 

4.1 Dodatok č.1 sa vyhotovuje v dvoch originálnych vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú 

stranu. 

4.2 Dodatok č. 1 sa po jeho podpísaní oprávnenými zástupcami zmluvných strán stáva neoddeliteľnou 

súčasťou zmluvy o dielo zo dňa 7.5.2020 

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu a tento Dodatok č. 1  prečítali, jeho obsahu porozumeli 

a na znak súhlasu ho podpisujú. 

4.4 Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Vígľaši  dňa 21.09.2020............                    V Hrochoti, dňa 22.09.2020....... 

 

 

Zhotoviteľ:       Objednávateľ: 

 

 

 

 

 

----------------------------------                                                 --------------------------------- 

  p. Ján Jombík- konateľ                                                                   Bc. Marian Mazúch – starosta obce 

 

 

 

 

 

 


