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ZMENA ZMLUVY O DIELO č. 1 (dodatok č. 1) 
číslo zmluvy o dielo 24/07/2017 zo dňa 24.07.2017 na zhotovenie diela stavby: 

„Rekonštrukcia a modernizácia kúrenia a termostatických hlavíc““ 
 

Článok 1 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
  
1.1 Objednávateľ: 
 
 

Názov:    STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB 
Sídlo:    Sídlisko duklianskych hrdinov 3976/3, 081 34  Prešov  

 IČO:                 17 078 482  
DIČ:    2021240980 
V zastúpení:   Mgr. Peter Kakaščík, riaditeľ školy 
Osoby jednať 
vo veciach zmluvných:  Mgr. Peter Kakaščík 

 vo veciach technických:  Mgr. Peter Kakaščík 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:     
IBAN:     
Telefón:                     051 / 771 08 63 
E-mail:    soeobcho@souopo.edu.sk 
Web:    https://souopo.edupage.org  
  
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
1.2 Zhotoviteľ: 
 
Názov:                                    FORMAT Prešov s.r.o. 
Sídlo:                                      Levočská 12, 080 01 Prešov 
IČO:                                        36168386  
DIČ:                                        2020010366 
IČ DPH:                                  SK2020010366 
V zastúpení:    František Mathia, konateľ spoločnosti 
Osoby jednať 

vo veciach zmluvných:   František Mathia, konateľ spoločnosti 
 vo veciach technických:   František Mathia, konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie:                   
IBAN:      
Telefón:                       
E-mail:                                      
Zapísaný v registri:                 Okresného súdu Prešov, oddiel Sro,    
Číslo zápisu:                            3476/P 
 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

  
Článok 2 

Preambula 
 
 Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom 11 
Záverečné ustanovenia, bod 2. dohodli na tejto zmene zmluvy o dielo č. 1 (dodatku č. 1), 
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číslo zmluvy 24/07/2017 zo dňa 24.07.2017. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene 
zmluvy tak, ako je ďalej uvedené. 

 
 

Článok 3 
Predmet zmeny zmluvy 

 
3.1 Článok 2. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy sa mení v bode 2. takto: 
 
Pôvodné lehoty plnenia predmetu zákazky: 
2. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné: 

Začiatok realizácie (dodania): do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. 
Ukončenie realizácie (dodania): najneskôr do 2 týždňov (slovom: dvoch týždňov)   
                                                   odo dňa prevzatia staveniska. 

 
Na základe zmluvy o dielo a v súlade so zápisnicou o prevzatí staveniska je termín 

ukončenia stavebných prác do 09.06.2018. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli                  
na predĺžení termínu ukončenia realizácie stavebných prác z dôvodu zmeny zmluvy (prác 
naviac nezahrnutých v pôvodnom rozpočte), a to v lehote do 13.06.2018 (jeden deň) 

 
Nové lehoty plnenia predmetu zákazky: 
2. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné: 

Začiatok realizácie (dodania): do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. 
Ukončenie realizácie (dodania): najneskôr do 2 týždňov (slovom: dvoch týždňov)   
                                                   odo dňa prevzatia staveniska a jeden deň. 

 
3.2 Článok 3 Cena sa mení v bode 2. takto: 
 
Pôvodná cena za zhotovenie celého diela: 
 

2.   Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí: 
 cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky             196 554,77 EUR 
 vymeriavací základ pre DPH 20 %               196 554,77 EUR 
 hodnota DPH 20 %                   39 310,95 EUR 
 

 cena celkom vrátane DPH                235.865,72 EUR 
 slovom: Dvestotridsaťpäťtisícosemstošesťdesiatpäť EUR a 72 centov 
 
Cena za zhotovenie prác naviac nezahrnutých v pôvodnom rozpočte: 
 

2.   Cena za zhotovenie prác naviac nezahrnutých v pôvodnom rozpočte činí: 
 cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky                 4 059,17 EUR 
 vymeriavací základ pre DPH 20 %                   4 059,17 EUR 
 hodnota DPH 20 %                        811,83 EUR 
 

 cena celkom vrátane DPH                    4 871,00 EUR 
 slovom: Štyritisícosemstosedemdesiatjeden EUR a nula centov 

 
 
Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na zmene ceny za zhotovenie celého diela 

z dôvodu prác naviac nezahrnutých v pôvodnom rozpočte na základe predloženého výkazu 
výmer objednávateľom a následne naceneného rozpočtu zhotoviteľom.  
 
Nová cena za zhotovenie diela: 
 

2.   Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí: 
 cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky             200 613,94 EUR 
 vymeriavací základ pre DPH 20 %               200 613,94 EUR 
 hodnota DPH 20 %                   40 122,79 EUR 
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 cena celkom vrátane DPH                240.736,73 EUR 
 slovom: Dvestoštyridsaťtisícsedemstotridsaťšesť EUR a 73 centov 

 
 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

 
4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo číslo 24/07//2017 zo dňa 24.07.2017, ktoré nie sú 

menené alebo doplnené touto zmenou zmluvy č. 1 (dodatkom č. 1), ostávajú v platnosti v 
doteraz platnom znení. 

 
4.2 Táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) nadobúda platnosť dňom jeho podpísania 

obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. 
z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov.  

 
4.3 Táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 

objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jej podpise po dve vyhotovenia. 
 
4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) bola uzatvorená 

slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne 
nevýhodných podmienok.  

 
4.5 Zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1)  bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na 

znak toho,  že tejto zmene zmluvy č. 1 (dodatku č. 1) porozumeli a na znak svojej 
slobodnej vôle túto zmenu zmluvy č. 1 (dodatok č. 1), vlastnoručne podpísali. 

 
 

Príloha: 

• Nacenený  výkaz  výmer zhotoviteľom /práce naviac nezahrnuté v pôvodnom rozpočte/ –  
podrobný  rozpočet  v papierovej  forme     
 
 
 
V Prešove, dňa: 11.06.2018   V Prešove, dňa: 11.06.2018 
 
  
Za objednávateľa:    Za zhotoviteľa: 

 
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA   FORMAT Prešov, s.r.o. 
OBCHODU A SLUŽIEB 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Kakaščík       František Mathia 
riaditeľ školy      konateľ spoločnosti 

  


