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D O D A T O K  č . 1  
k  z m l u v e  o  d i e l o  

číslo :1/INV/2010 (č. 30-1118 10) 
uzatvorená v zmysle §536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

HLAVA I.  Zmluvné strany: 

Objednávateľ: Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. 
adresa: Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany 
  
Štatutárny orgán:     Ing. Ján Matuška, generálny riaditeľ  
IČO:      00 057 380 
Bankové spojenie:    VÚB a.s., Piešťany 
číslo účtu :     6000-212/0200 
Oprávnení jednať      
vo veciach zmluvných:    Ing. Ján Matuška, generálny riaditeľ 
vo veciach technických:    Ing. Emanuel Godál, technický riaditeľ 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri  Okresného Súdu Trnava, Oddiel Pš, Vložka č. 10005/T 
(ďalej len "objednávateľ") 

 
a 

 
Zhotoviteľ:      I.K.M. REALITY- STAVING  

Banská Bystrica a.s. 
adresa:  Nad Plážou 59, 974 01 Banská Bystrica 
Štatutárny orgán:     Ing. Pavel Fekiač, predseda predstavenstva a.s. 
      Ing. Mária Figuliová, členka predstavenstva a.s.   
Bankové spojenie:    VÚB Banská Bystrica 
číslo účtu :     147 07 37 255/ 0200 
IČ:      SK2020085683 
DIČ:      2020085683 
IČO:      36018 741 
Oprávnený jednať     
vo veciach zmluvných:     Ing. Pavel Fekiač, predseda predstavenstva a.s. 
vo veciach technických:    Ing. Karol Lenk ,vedúci. tech. oddelenia  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sa ,VI: 408/S  
(ďalej len "zhotoviteľ")  

 Horeuvedená ZoD č. 1/INV/2010 s predmetom zmluvy: „Rekonštrukcia objektu TSU Piešťany, š.p.“ 
 
 

sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 

čl.1. 
V HLAVE II, čl. 1 Predmet plnenia zmluvy 

sa dopĺňa bod 1.1. o naviac práce zrealizované na žiadosť objednávateľa a menej práce: 
1.1. Rozsah diela sa oproti zmluvnému rozpočtu dopĺňa o naviac práce vyplývajúce z doplnenia PD v zmysle 

odsúhlasenej špecifikácie a menej práce – práce odrátané zo zmluvného rozpočtu zrealizované inou firmou už 
pred zahájaním realizácie predmetu ZoD – položkový rozpočet, tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku. 
 

čl.2. 
V HLAVE III. čl.1. Cena diela 

sa dopĺňa znenie bodu 1. nasledovne: 
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1.1 Cena za zhotovenie diela celkom sa dopĺňa o naviac a menej práce č.1/ v zmysle položkového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu 
tohto dodatku/ uzavretá podľa ustanovení § 536 a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ktorá je 
stanovená dohodou zmluvných strán spolu: 
 
Cena dodatku č. 1:        -16 933,78-€ bez DPH 
Cena v zmysle ZoD:       779 123,01,-€ bez DPH 
_____________________________________________________________________________________ 
 

CENA VČETNE DODATKU č. 1       762 189,23,-€ bez DPH 

 Slovom : Sedemstošesťdesiatdvatisícstoosemdesiatdeväť/23 Eur 

 

čl.3. 

V HLAVE VI., čl.4. Záverečné ustanovenia: 

 sa dopĺňajú body: 

9.) V ostatných ustanoveniach sa Zmluva o dielo č. 1/INV/2010 
nemení a zostávajú v platnosti. 

10.) Dodatok je vyhotovený v 4 – och exemplároch, po 2 exempláre pre každú zmluvnú stranu. 
11.) Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán s účinnosťou odo dňa 

doručenia podpísaného dodatku oboma zmluvnými stranami zhotoviteľovi. 
 
Príloha č. 1: Položkový rozpočet naviac prác 
 
 

Piešťany, dňa :..........................    Banská Bystrica, dňa :........................... 
 
 
 
 
 
 
Objednávateľ : Zhotoviteľ : 


