
  

DODATOK č. 1 

k Zmluve o dielo č. 2/2019 zo dňa 27.3.2019, uzavretej v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného 
zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami 

I. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 
Obec Kysak 
044 81 Kysak 146 
IČO: 00324400 
DIČ:2021244841 
IBAN: SK60 5600 0000 0004 0642 6001 
v zastúpení: Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce 

1.2 Zhotoviteľ: 
Ján Kuchta-KUCHTA 
Lúčka 16, 049 42 Lúčka 
IČO: 35129981 
DIČ:1020674787 
IBAN: SK84 0900 0000 0005 1073 1233 

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a v zmysle Zmluvy o dielo č. 2/2019 zo dňa 
27.3.2019 (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára tento Dodatok č. 1 k predmetnej zmluve. 

II. Predmet dodatku 

Z dôvodu zmeny rozsahu prác, ktoré nemohol objednávateľ predvídať, a ktoré sú
nevyhnutné pre komplexnú realizáciu diela je potrebné doplniť špecifikáciu rozpočtu o práce
naviac v nasledovnej špecifikácií: 

c
n

 -
h

. 
c
o
 r

o
 —

(O
 N

 C
O

 

žľaby a zvod vežičky 

demontáž, posilnenie a montáž ozdoby vežičky 

oprava a nátery štablonu 

prespádovanie žľabov a premiestnenie zvodov 

demontáž, premiestnenie a montáž výlezu 

repasácia komína a komínového klobúku 

posilnenie stropu 

doplnenie snehových lapačov - dodávka a montáž 

440 EUR bez DPH

124 EUR bez DPH 

188 EUR bez DPH 

132 EUR bez DPH 

89 EUR bez DPH

310 EUR bez DPH 

320 EUR bez DPH 

311 EUR bez DPH 

Cena realizácie naviac prac bez DPH. 1 914,00 EUR 
20 % DPH: 382,80 EUR 
Celková cena naviac prác s DPH: 2 296,80 EUR 

Prípadne ďalšie práce a dodávky, ktoré by vyplynuli z požiadavky na plynulú prevádzku školy,
budú predmetom ďalšej dohody zmluvných strán. 

Práce naviac v zmysle dodatku č. 1 budú fakturované zhotoviteľom po prevzatí predmetu diela.

Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené. 

Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno. 

V Kysaku, dňa 14.5.2019
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STAVEBNE PRACE © 

049 42 LÚČKA 16 
: 35 129 981 IČ DPH: SK 1020674787 

Objednávateľ Zhotoviteľ


