
 
 

Dodatok č. 1 k Zmluve  o dielo   č. 2/2015 
Uzavretá podľa ustanovení §536 - § 565 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov (Obchodný zákonník) a ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Zákon o verejnom obstarávaní“) medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

Článok  I  

Zmluvné  strany 

 

1.1.  Objednávateľ:                          Odborné učilište internátne Ladce 

        Sídlo:                                         ul.  Hviezdoslavova 668, 018 63 Ladce 

        Zastúpený :                               PaedDr. Vladimír Hromek – riaditeľ  

        Osoby oprávnené konať         

        vo veciach  zmluvných:            PaedDr. Vladimír Hromek – riaditeľ 

 Ing. Eva Daňová – zástupca riaditeľa pre ETZ 

        IČO:                                           00 162 922 
        Bankové spojenie:                     Štátna pokladnica 

        Číslo účtu:                                  SK3981800000007000097596 

        Tel / FAX/e-mail:                      +421 424628646  

                                                            e-mail: oulad@verejne.org 

        ( ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

1.2  Zhotoviteľ                                Via – kom  s.r.o. 

       Sídlo                                         Lúčna 891/2,  965 01  Žiar nad Hronom                    

       Zastúpený                                Ivan Lalo, konateľ spoločnosti                      

       Osoby oprávnené konať   

       vo veciach technických          Igor Lalo    

       a zmluvných                            Igor Lalo    

       IČO                                          45 472 718 

       DIČ                                          2022995172 

       Bankové spojenie                   SLSP  a.s.    

       Číslo  účtu                               0412861245/0900                

       Registrácia Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka: 17936/S 

       Tel./ FAX/ e- mail                  0908 556 391, viakom@centrum.sk 

       ( ďalej len “zhotoviteľ“) 

 

(spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

 

V súlade s § 45 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli 

na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „Dodatok“). 
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Článok  II 

 

Predmetom tohto Dodatku je zmena ceny 2.etapy v bode 5.1.2 Výška DPH a v bode 5.1.3 

Cena celkom s DPH v súlade s ponukou predloženou v podlimitnej zákazke, vyhlásenej 

vo vestníku č. 147/2015 dňa 28.07.2015 pod zn. 15490 – WYP. 

1.    2.etapa: 

       V cene celkom sú zahrnuté ocenené výkazy výmer všetkých položiek  realizačného        

projektu  2.etapy   Cena celkom je vo výške:  

       5.1.1   Cena  celkom bez  DPH  v  € :  13 950,23 

       5.1.2   Výška  DPH                    v  € :    2 790,05 

       5.1.3   Cena  celkom    s  DPH   v  € :  16 740,28 

       Slovom :  šestnásťtisíc sedemstoštyridsať € dvadsaťosem Centov   s DPH 

   

 

Článok III 
 

              1.Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú 

nezmenené a platia v plnom rozsahu.  

2.Tento dodatok podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

              3.Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v 

Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s 

Občianskym zákonníkom. 

              4.Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

              5.Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

dva rovnopisy. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že 

tento dodatok uzatvárajú na základe ich určitej, vážnej a slobodnej vôle, že dodatok nebol 

uzatvorený pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak 

toho ho oprávnení zástupcovia zmluvný 

 

 

V Ladcoch   dňa : 1.10.2015                                                       V ................................ dňa 

: 

 

 

 

 

Za  objednávateľa  :                                                     Za    zhotoviteľa : 

 

 

 

 

---------------------------------                                        ------------------------------------ 

     

PaedDr. Vladimír Hromek                                                         Ivan Lalo 

             riaditeľ                                                                   konateľ spoločnosti 


