
DODATOK č.1 k Zmluve o dielo č. ......./ 2021 
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 
 
Zmluvné strany: 
 
1. 
Obchodné meno: Mesto Medzilaborce 
Sídlo:    MsÚ Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce 
Štatutárny orgán:  Ing. Vladislav Višňovský – Primátor mesta 
IČO:                 00323233 
DIČ:    2021232752   
Bankové spojenie:  VÚB pobočka Medzilaborce 
IBAN:    SK48 0200 0000 0000 2302 8532 
Telefón:                     +421 57/7460111 
E-mail:    medzilaborce@stonline.sk 
(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“) 
 
a 
 
2. 
Obchodné meno:            DREAL STAV s.r.o. 
Sídlo:                                 Andyho Warhola195/28  
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Černega-konateľ 
IČO:                503 781 63  
IČ DPH:                SK2120375631 
Zapísaný:                   Obchodný register Okresného súdu Prešov, dňa 03.11.2016, Oddiel: Sro, vložka č.33622/P 
Bankové spojenie:   IBAN: SK32 1100 0000 0029 4802 8584 
Telefón:                      +421903561386 
E-mail:           drealstav@gmail.com 
(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“) 

 
 

Čl. 1.  Východiskové údaje 

Názov stavby: Malá železničná a autobusová stanica Medzilaborce 

Investor stavby: Mesto Medzilaborce 

Miesto stavby:  Mesto Medzilaborce 

Zhotoviteľ stavby: DREAL STAV s.r.o. 

Verejná súťaž :   Vestník VO č.87/2021 zo dňa 14.04.2021 pod.označením 18747-WYP 

 

Čl. 2. Predmet plnenia 

Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo: „Malá železničná a autobusová stanica Medzilaborce" sú zmeny 

stavebných prác, materiálov a času plnenia v súlade s § 18, odsek 1, písmeno c, zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní. 

2.1.  Zmena stavebných prác nevyhnutných pre riadne odovzdanie diela bez závad v zmysle ZoD spôsobená 

nedostatkom niektorých druhov materiálu a ich cenovým nárastom v súlade s článkom 4.4 a 4.5 tejto 

ZoD. Položkovitý odpočet a prípočet k rozpoču zahrňujúcom všetky zmeny nad rámec Zmluvy o Dielo 

s ich odôvodnením tvoria prílohu č.1,2,3 a 4 Dodatku č.2 

2.2.  Nevyhnutná zmena času plnenia na zhotovenie diela v súlade s článkom 3.6 a 3.7 tejto ZoD spôsobená 

prerušením prác v zmysle zápisu v stavebnom denníku z dôvodu doriešenia konštrukčných zmien 

vyplývajúcich z nového osadenia objektu a nedostatku niektorých druhov naprojektovaných 



materiálov podmieňujúcich zmenu projektovej dokumentácie.  

Čl. 3.  Čas plnenie diela 

3.1.  Na základe skutočností uvedených v článku 2.2 Dodatku č.1 k ZoD zhotoviteľ prerušuje práce od 

02.06.2022 s tým, že ich bude realizovať hneď ako to bude možné po dodávke fasádnych obkladových 

HPL panelov. Lehota plnenia diela počas prerušenia prác neplynie. Obnovenie prác bude zaznamenané 

v stavebnom denníku. 

Čl. 4. Cena diela 

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa článku 2.2 Dodatku č.1 k ZoD činí: 
 cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky                188 006,46  EUR 
           odpočet spolu bez DPH za všetky práce a dodávky   -42 361,72  EUR 
           prípočet spolu bez DPH za všetky práce a dodávky  +78 317,50  EUR 
           cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky                 223 962,24  EUR 
           zľava z prípotu 10%                                                               -7 831,75  EUR 
           cena spolu bez DPH po zľave                                              216 130,49  EUR 
 hodnota DPH 20 %                       43 226,10  EUR 
           cena celkom vrátane DPH                    259 356,59 EUR 

           Cena diela je stanovená na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia zmluvy o dielo. V prípade     

zmeny sadzby DPH v priebehu realizácie diela podľa tejto zmluvy bude táto daň fakturovaná vždy 

podľa zákonov a účtovných predpisov, platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. 

Čl. 13. Záverečné ustanovenia 

13.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú týmto dodatkom č.2 dotknuté. Tento Dodatok č.2 tvorí 

neoddelieľnú súčasť zmluvy o dielo na zhotovenie stavby „Malá železničná a autobusová stanica 

Medzilaborce ", zo dňa 07.12.2021. 

13.2 Príloha č. 1, č. 2 a č 3 tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku k zmluve o dielo. 

13.3 Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a 

jeden pre zhotoviteľa. 

 

Príloha č.1            Odpočet  

Príloha č.2            Prípočet 

Príloha č.3           Celkový rozpočet 

Príloha č.4            Dôvodová správa 

 

 

 

V   Medzilaborciach dňa .................... 

 

Za zhotoviteľa:        Za objednávateľa:  


