
Dodatok č. 1  

k  Zmluve o dielo č. 2/2016 zo dňa 01.07.2016 

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

 
 

Zmluvné strany  
 

 

Objednávateľ: 

    Obec Jakubova Voľa   

so sídlom:   Obecný úrad , Jakubova Voľa č. 67  

zastúpená:   starostkou obce – Ing. Magdalénou Sasaráková 

IČO:    00327174 

DIČ:    2020711506 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:   SK36 5600 0000 0085 9331 8001 

(ďalej len „objednávateľ) 

 

a  

 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:  MASTAF, s.r.o. 

Bytom:    Priemyselná štvrť 10, 083 01  Sabinov  

IČO:    365 040 68 

DIČ:    2021982435 

IČ DPH:   SK2021982435 

Telefón:   051/ 4521 358 

Štatutárny zástupca:  Jozef Kalaba, konateľ 

 (ďalej len „zhotoviteľ 

 

resp.  

(ďalej len „zmluvné strany“) 

 

Uzatvorili dnešného dňa tento Dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“) 

 

 

 

 

 



 

Úvodné ustanovenia 

 

Zmluvné strany dňa 01.07.2016 uzatvorili zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo vykonanie 

diela: „Rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby 

a rekonštrukcia priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského 

stravovania pri nových materských školách na rok 2015“ špecifikovaného v Zmluve. Strany 

sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo a to za podmienok uvedených 

v tomto Dodatku.  

 

Článok 1. 

Predmet dodatku 

 

Predmetom tohto Dodatku sú naviac práce uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku. Počas 

realizácie prác na hore uvedenom diele došlo k rozšíreniu objemu prác, ktoré neboli zadané 

v projektovej dokumentácii a neboli zahrnuté do podrobného položkového rozpočtu diela. 

Uvedené naviac práce boli nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie diela „Rozšírenie 

a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcia priestorov 

pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových 

materských školách na rok 2015“ . Rozsah týchto prác je zaznamenaný v stavebnom denníku. 

Z tohto titulu sa predmet zmluvy rozširuje v súlade  s čl. 3 ods. 3 ZoD č. 2/2016. 

 

 

 

Článok 2. 

Cenové a platobné podmienky 

 

 

Mení sa  článok 3 ods. 2 pôvodnej Zmluvy 

1. Z dôvodu zmeny rozsahu Diela sa menia rozpočtové náklady na predmet diela 

„Rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby 

a rekonštrukcia priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení 

školského stravovania pri nových materských školách na rok 2015“ nasledovne: 

Cena diela s DPH podľa základnej zmluvy:  54.586,94 € 

Cena prác s DPH podľa dodatku č. 1:    2.619,72 € 

Cena diela s DPH po zmene:    57.206,66 € 

 

 

2. Zmluva sa dopĺňa o nové prílohy nasledovne: 

Príloha č. 1 – Naviac práce 



Článok 3. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2/2016. 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom sú nedotknuté a zostávajú v platnosti 

bez zmeny. 

3. Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. 

4. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, pričom objednávateľ 

a zhotoviteľ dostanú po dve vyhotovenia. 

5. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom Dodatku zoznámili s jeho 

obsahom, poznajú jeho obsah a účel. Svojimi vlastnoručnými podpismi a odtlačkami 

pečiatok obe zmluvné strany potvrdzujú, že celý text tohto Dodatku je prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle. 

 

 

 

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

 

    

 
 
 

 
V Jakubovej Voli dňa 4. 8. 2016    V Jakubovej Voli dňa 4. 8. 2016  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


