
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
c.č. 758/2022/UPSP z 22.08.2022

uzavretej podľa § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
medzi

1. Objednávateľ: 
Sídlo:
Zastúpený : 
IČO:
IBAN:
SWIFT/BIC:

Mesto Levice, Mestský úrad Levice
Námestie hrdinov č. 1, 934 32 Levice
štatutárny zástupca RNDr. Ján Krtík - primátor mesta
00307203
SK47 3100 0000 0042 2028 2802 
LUBASKBX

2. Zhotovitel’:
Sídlo/miesto podnikania
Zastúpený
IČO:
DIČ:
IČ DPH 
IBAN:

LEVSTAV - LEVICE s.r.o.
SNP 56, 934 01 Levice
Ing. Gregor Horniak - konateľ
36524735
20201562261
SK2020156226
SK28 5600 0000 0071 0307 3001

Zapísaný v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel Sro, vl. č.

Dodatkom č. 1 k zmluve o dielo sa dopĺňa čl. I. Predmet plnenia o bod 1.2. a zároveň čl. 
III. bod 3.1.sa mení nasledovne :

Čl. I. Predmet plnenia sa dopĺňa o bod 1.2. nasledovne :

PREDMET PLNENIA

1.2. Predmet plnenia zákazky v zmysle bodu 1.1. zmluvy sa dopĺňa o práce naviac, ktoré 
sú potrebné k riadnemu užívaniu diela a nebolo možné ich pri projektovaní predvídať 
ani pri vynaložení najvyššieho úsilia. Práce naviac sú zapísané v stavebnom denníku, 
ktorého výpis tvorí príl.č. 1 dodatku a v zozname prác naviac, ktorý tvorí prílohu č. 2 
k dodatku Zmluvy o dielo.

Čl. III. Cena bod 3.1. sa mení nasledovne :

3.1

III.

CENA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. I. tejto ZoD je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších
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predpisov , na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného 
obstarávania ako cena vrátane DPH vo výške :

Pôvodná cena za realizáciu s DPH
Cena naviac prác bez DPH 
DPH 20 %

476 944,42 Eur
15 944,69 Eur 
3 188,94 Eur

Celková cena s DPH 496 078,05 Eur

Slovom: štyrislodeväťdesiatšesťtisícsedemdesiatosem eur päť centov

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
dve vyhotovenia.
Dodatok je platný dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinný dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle §-47 Občianskeho zákonníka.

V Leviciach, áňeí

RNDr. Ján Krtík , primátor mesta 
( objednávateľ)

V Leviciach, dňa

Ing. Gre^ Horniak
LEVST/V-Levice s.r.o. (zhotovitel)


