
Dodatok č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. 11/2020 zo dňa 16.11.2020

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodnýzákonník v spojení s
ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

l.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov a adresa:
Zastúpený:

SPŠ dopravná Trnava, Študentská 23, 917 45 Trnava
Ing. Peter Papík - riaditeľ školy

osoba oprávnená na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Peter Papík - riaditeľ školy
b) technických: Ing. Peter Papík - riaditeľ školy
IČO: 00491861
DIČ: 2021175981
Bankové spojenie: Štátna pokladňa: IBAN : SK72 8180 0000 0070 00493732
(ďalej len" Objednávatel"')

2. Zhotoviteľ:

Názov: GIT, s.r.o. , Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové
Zastúpený: Marián Valo, Lukáš Valo
Osoba oprávnená na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Marián Valo
b) technických: Ing. Štefan Boledovič

IČO: 44243481
IČ DPH: SK2022663016
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Tatra banka, a.s.
SK72 1100 0000 0026 2400 8288

(ďalej len: Zhotovitel''')

(ďalej spoločne ako "zmluvné strany")



Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo na vykonanie diela zo dňa
16.11.2020 (ďalej len" zmluva") dopÍňa a mení nasledovne:

l.

Z dôvodu potreby realizovať stavebné práce, ktoré zabezpečia primeranú kvalitu diela,
vychádzajúcej z požiadavky Objednávateľa (viď zápis v stavebnom denníku) v zmysle ZoD čl.
XIV bod 14.1 sa cena diela uvedená v čl. IV zmluvy zvyšuje o sumu 10.617,42 EUR vrátane
DPH (slovom: desaťtisícšesťstosedemnásť euro 42 centov) podľa doloženej kalkulácie
zhotoviteľa. Kalkulácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. V zmysle zákona 343/2015
Z.z. § 18 bod 1 písmeno c) ide o doplňujúce stavebné práce a nie sú zahrnuté do pôvodnej
zmluvy, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej
starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Po tejto úprave je celková cena
za zhotovenie diela:

Cena bez DPH: 8.847,85 EUR
DPH 1.769,57 EUR
Cena s DPH 10.617,42 EUR
(slovom: desaťtisícšesťstosedemnásť euro 42 centov)

II.

l. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok Č. l k Zmluve o dielo zo dňa 16.11.2020 nadobúda platnosť dňom podpisu
oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle
zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach,
z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
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r<:':~rpri"n!l nrif:!mv~elná škola I 


