
DODATOK č. 1 
 

K ZMLUVE  O  DIELO  ZO  DŇA 19.9.2022  

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov 

 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

Objednávateľ :  Obec Liešťany 

so sídlom:  Obecný úrad Liešťany 1, 97227 Liešťany, SK 

zástupca:  Ľubomír Noska 

IČO:  00318230 

DIČ:  2021211731     

Bankové spojenie: VÚB, a.s.  

Číslo účtu: SK43 0200 0000 0000 1692 5382    

(ďalej ako objednávateľ) 

  

a 

 

Zhotoviteľ:  DAUMER s.r.o. 

So sídlom:  Družstevná 578/18, 97241 Koš, SK 

IČO:  52291171 

DIČ:  2120978211 

IČ DPH:  SK2120978211 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.  

Číslo účtu:                                                   SK51 5600 0000 0059 8565 8001 

 (ďalej ako zhotoviteľ) 

 

Čl. I 

Predmet dodatku: 

1. Článok V. Cena diela, odstavec 5.1 sa z dôvodu prác naviac mení nasledovne: 

 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 

k zmluve o dielo a rozpočtom prác navyše, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku. 

 

Cena bez DPH:  78 223,10 EUR 

DPH 20%:   15 644,62 EUR 

Cena celkom s DPH:  93 867,72 EUR 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia: 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. 

2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené. 



3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana 

obdrží po jednom vyhotovení. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni 

a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z 

neho vyplývajúcich. 

 

 

 

 

V .................................. dňa .........................      V .................................. dňa .........................      

 

Za objednávateľa :     Za zhotoviteľa : 

 

 

 

 

....................................      ............................................ 

Ľubomír Noska       

Starosta obce       

        

 


