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Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné 
práce zo dňa 19.10.2018 s firmou TJ BAU s. r. o. v celkovej výške 7.811,50 Eur vrátane DPH, 
predmetom ktorého je: vykonanie prác naviac, a to vybudovanie nových vjazdov a vstupov k 
rodinným domom a vybudovanie drenážnych jám na základe zmeny projektu po obhliadke 
stavby „Chodník – Čerešňárka“ projektantom. 

 

 

 

 

 

 



Dodatok č. 1 

k ZoD na stavebné práce zo dňa 19.10.2018 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Zhotoviteľ:    

Obchodné meno spoločnosti:  TJ BAU s. r. o. 

Adresa sídla spoločnosti:  Mraziarenská 21, 821 08 Bratislava 

IČO:     48 101 915 

DIČ:     2120090148 

IČ DPH:    SK2120090148 

Bankové spojenie:   TATRA banka a.s. 

Číslo účtu:    2945006240/1100 

IBAN:     SK33 1100 0000 0029 4500 6240 

Zastúpený:    Mária Tichá 

Tel.:     0944 592 144 

E-mail:    tichy.sanem@gmail.com 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel s.r.o., vložka č.104670/B 

/ďalej len „zhotoviteľ“/ 

 

a 

 

Objednávateľ: 

Názov:     Obec Hviezdoslavov 

So sídlom:    Hviezdoslavov č. 8, 930 41 Hviezdoslavov 

Zastúpená:    Marek Lackovič 

IČO:     00 305 456 

DIČ:     202153781 

mobil:     0910 559 993 

E-mail:    starosta@hviezdoslavov.sk 

Bankové spojenie:   VÚB, a. s. Bratislava, pobočka Šamorín 

Číslo bankového účtu:  19322122/0200 

IBAN:     SK61 0200 0000 0000 1932 2122 

(ďalej ako „objednávateľ“)  

 

 

I. 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 

19.10.2018, v tomto znení: 

 

Čl. III Predmet zmluvy a účel zmluvy, sa dopĺňa o: 

Bod 3.8 Práce naviac 

Na základe predloženého rozpočtu na práce naviac požadované objednávateľom, bude 

dodávka prác a materiálov rozšírená o vybudovanie nových vjazdov a vstupov k rodinným 

domom (Rozpočet z 12.1.2019 SO-01 Chodník (vjazdy a vstupy k domom)) a vybudovanie 

drenážnych jám na základe zmeny projektu po obhliadke stavby projektantom (Rozpočet 

z 12.1.2019 SO-01 Chodník – práce naviac (úsek č. 1 – úsek č. 4) – zmena projektu)  

 



Čl. IV Miesto, čas a spôsob plnenia, bod 4.2 sa mení nasledovne: 

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo najneskôr do 90 dní od dátumu odovzdania 

a prevzatia staveniska v zmysle čl. VIII tejto zmluvy. 

 

Čl. V Cena za dielo, sa dopĺňa o: 

Bod 5.10 Cena za práce naviac 

Na základe odsúhlaseného rozpočtu na práce naviac, ktorý je neoddeliteľnou prílohou 

Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.10.2018 bola cena za práce naviac stanovená 

nasledovne: 

SO-01 Chodník (vjazdy a vstupy k domom)   

celková zmluvná cena bez DPH  5 234,20 eur 

sadzba 20% DPH    1 046,84 eur 

celková zmluvná cena vrátane DPH  6 281,04 eur 

(slovom: šesťtisícdvestoosemdesiatjedna eur, 4 centy) 

 

SO-01 Chodník práce naviac (úsek č.1 – úsek č. 4) – zmena projektu 

celková zmluvná cena bez DPH  1 275,38 eur 

sadzba 20% DPH       255,08 eur 

celková zmluvná cena vrátane DPH  1 530,46 eur 

(slovom: jedentisícpäťstotridsať eur, 46 centov) 

 

 

II. 

Záverečné ustanovenia 

 

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú platné. 

 

Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma 

zmluvnými stranami. 

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý 

účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č. 1. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom 

ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

Vo Hviezdoslavove, dňa:      V Bratislave, dňa: 

 

 

 

 

 

 

Za objednávateľa      Za zhotoviteľa 

 

 Obec Hviezdoslavov      TJ BAU s.r.o. 

    Marek Lackovič       Mária Tichá 

                 starosta obce            konateľ spoločnosti 


