
DODATOK č. 1 

 
k zmluve o dielo 

vypracovaná podľa ustanovení § 536 a nasl. 

Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. 
 

 

 
Názov stavby:  

„Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu v obci Lesné “ 

 

 

 

čl. I 

Zmluvné strany 

 

   

Objednávateľ:  Obec Lesné  

Obecný úrad Lesné 81 

071 01 Michalovce  

   IČO: 00325431 

   V zastúpení:Peter Bobík, starosta obce 

                                   Tel. č./fax: 056/ 29 08 014 

E – mail: obeclesne@gmail.com  

      

   
  

                          

    

a 

 

  

 

Zhotoviteľ:         ZEPO, spol. s r. o. 

         Priemyselná 16 

                               071 01  Michalovce 

         IČO:36202053 

         IČ DPH:SK2020040341 

           Štatutárny orgán:Ing. Viktor Jozef - konateľ spoločnosti  

                        Obchodný register: Okresného súdu Košice 1odd.:Sro, vložka č.11993/V 

      Bankové spojenie: OTP, Banka Slovensko 

Č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx            

          Tel. č.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Jozef&MENO=Viktor&SID=0&T=f0&R=0


Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.11.2017 na zhotovenie  

stavby „Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu v obci Lesné“, ktorý 

zohľadňuje nasledujúce zmeny: 
 

čl. V 

                             Cena predmetu zmluvy 

 

V.1.  Cena za realizáciu predmetu obstarávania je špecifikovaná v zmysle zákona NR SR č.    

18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF  č. 87/1996 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov ako cena predmetu obstarávania, ktorú je možné zmeniť o cenové vplyvy 

vyjadrené o pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor, 

resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za dohodnuté obdobie a rovnakého druhu 

indexu za  obdobie, ktoré  predchádzalo dňu podania ponuky.  

 

         Cena za zhotovenie diela: 

      

                    

        Cena za predmet obstarávania  bez DPH  ........ 79. 392,10 EUR 
          

        DPH 20 % ........................................................ 15. 878,42 EUR   

        Celková cena s DPH  .....................................  95. 270,52 EUR       

                                            
         Súčasťou dodatku č.1 k  Zmluve  o dielo zo dňa 23.11.2017 je: 

 

          Príloha č. 1 Rekapitulácia objektov stavby k súpisu prác podľa korekcie a 

          Príloha č.2 Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

 

         Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu  obidvoch zmluvných  partnerov. 

         Dodatok č.1 je  vypracovaný v štyroch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné    

         strany obdržia po 2 vyhotovenia. 

 

          Dodatok č.1 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy  o dielo zo  

          dňa 23.11.2017.   

          Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené. 

 

 

          V Michalovciach, dňa 22.7.2019                           V Lesnom, dňa 22.7.2019 

 

 

 

 

          ……………………….              ………………………. 

 

           Za Zhotoviteľa:                                                   Za Objednávateľa: 

   Ing. Viktor JOZEF                                                       Peter Bobík 
                     konateľ firmy                                                                     starosta obce 

 


