
OBEC  TRSTÍN
919 05 Trstín č. 95

DODATOK Č. 2 
K ZMLUVE O DIELO

č. TRS-Ocú-107/2022-311

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I   
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ
Názov: Obec Trstín
Sídlo: Trstín 95, 919 05 Trstín 

V zastúpení: Ing. Peter Hlávek – starosta obce

IČO: 00 313 122
DIČ: 2021175739

IČ DPH: neplatiteľ

Bankové spojenie: VÚB
IBAN: SK43 0200 0000 0000 0852 4212

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: KALDOSTAV s.r.o.
Sídlo: Mikovíniho 11, 917 01 Trnava

V zastúpení: Mgr. Ivan Rábara - konateľ

IČO: 45 573 735
DIČ: 2023043891
IČ DPH: SK2023043891

Zapísaný: OR OS Trnava, oddiel sro, vložka č. 25602/T

Bankové spojenie: Tatrabanka
IBAN: SK82 1100 0000 0029 2683 8519

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 11. 04. 2022 Zmluvu o dielo č. TRS-Ocú-107/2022-311, predmetom
ktorej  je  realizácia  diela:  „Objekt  kultúrneho  domu obce  Trstín  –  stavebné  práce“  (ďalej  len
„Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“). V súlade s článkom 8. Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo a v
súlade s §18 Zákona č.  343/2015 Z.  z.  o verejnom obstarávaní  a o  zmene a doplnení  niektorých
zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  sa  zmluvné  strany dohodli  na  nasledovnej  zmene  zmluvy
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prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej aj ako „Dodatok č. 2“ alebo „Dodatok“), ktorým sa Zmluva
o dielo mení a dopĺňa nasledovne.

Článok I. Predmet Dodatku

1. Z dôvodu potreby zmien objemového a/alebo konštrukčného charakteru niektorých súčastí diela,
prác naviac oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľné
a priamo súvisiace s dielom a ich realizácia je nevyhnutná pre riadne vykonanie diela, sa zmluvné
strany v súlade s článkom IV. Cena diela a platobné podmienky, Zmluvy o dielo dohodli na prácach
naviac, ktorých rozsah je daný cenovou ponukou tvoriacou prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2 (ďalej len
„práce naviac“). 

2. Zmluvné strany sa z dôvodu potreby realizovania prác naviac dohodli na zmene článku II. Predmet
zmluvy, ktorý sa mení nasledovne: 

„1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo: „Objekt
kultúrneho domu obce Trstín – stavebné práce“,  a to v rozsahu podľa cenovej  ponuky
zhotoviteľa  a  rozpočtom prác  naviac  (ďalej  len  „dielo“),  a  záväzok  objednávateľa  riadne
ukončené dielo prevziať a uhradiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu diela v
súlade s týmto Dodatkom. 

3. Zmluvné strany sa z dôvodu potreby realizovania prác naviac dohodli na zmene článku IV. Cena
diela a platobné podmienky, bodu 1, ktorý sa dopĺňa nasledovne: 

Zmluvná cena naviac prác bez DPH: 2 025,00 EUR
Sadzba DPH 20%: 405,00 EUR

Zmluvná cena celkom, vrátane DPH: 2 430,00 EUR
slovom: dvetisícštyristotridsať eur s DPH

O zmluvnú cenu prác naviac sa navyšuje zmluvná cena za dielo uvedená v Zmluve o dielo. 

4. Termín realizácie diela: 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi nasledovne: 
- v rozsahu prác naviac do 31.08.2022, 

Článok II. Záverečné ustanovenia

1.  Dodatok  č.  2  tvorí  neoddeliteľnú súčasť  Zmluvy o  dielo.  Všetky ostatné  ustanovenia  Zmluvy
ostávajú v platnosti v pôvodnom znení. 

2. Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávateľom. 

3.  Dodatok č.  2  je  vyhotovený v dvoch (2)  vyhotoveniach,  po jednom (1)  vyhotovení  pre  každú
zmluvnú stranu. 
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4. Príloha č. 1: Cenová ponuka práce naviac zo dňa 10.08.2022

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:

V ............................, dňa ...................... V ..............................., dňa ......................

............................................................... .................................................................
             Ing. Peter Hlávek Mgr. Ivan Rábara
            starosta obce Trstín                      konateľ

Príloha č. 1: Cenová ponuka prác naviac
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