
  

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a 

doplnení medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ: Obec Kysak 

Adresa: Obecný údad Kysak 146, 04481 Kysak

V zast.: Ing. Ľubomír Krajňák 

IČO: 00324400 

DIČ: 2021244841 

/ďalej len "objednávateľ"/ 

Zhotoviteľ: PROFIL INVEST FOUR s.r.o. 

Adresa: Staničná 1250, 09301 Vranov nad Topľou

V zast.: Jozef Mehaj 

IČO: 50803581 

DIČ:2120503275 

NEPLATCA DPH 

/ďalej len "zhotoviteľ"/ 

uzatvárajú túto zmluvu za týchto podmienok:

Dňa 21.8.2019 bola uzavretá zmluva

I. Preambula 

dielo medzi zhotoviteľom PROFIL INVEST FOUR s.r.o., IČO 

50803581 a objednávateľom Obcou Kysak, IČO 00324400, predmetom, ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať

dielo (ďalej len „zmluva“). 

Počas realizácie diela zhotoviteľom, pri montáži oplotenia na cintoríne sa predĺžil čas na 2-násobok

predpokladaného času z dôvodu rozsiahleho koreňového systému, ktorý zostal po lesnom poraste. Zhotoviteľ

požiadal z tohto dôvodu o navýšenie ceny za montáž podľa cenovej ponuku z pôvodnej sumy 6.020,00 €

o 7020,00 €. 

Tieto neočakávané naviac práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich

nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto

naviac prác je potrebné pre dokončenie diela. 

zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve: 

II. Predmet dodatku 

Mení sa odsek č. 1, čl. II 2 zmluvy, ktorý

1. Na základe verejneho obstarávania zo dňa 14.8.2019 a dohody zmluvných strán zaplatí

objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané dielo sumu vo výške 18 272,26 €. Suma bude

uhradená do 30 dní po ukončení stavebných prác a prebratí stavby objednávateľom preberacím

protokolom. 

III. 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. 
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W
 Tento dodatok je vyhotovený

jednom vyhotovení. 

ri originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 

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 Kysaku , dňa: 2.10.

 

Objednávateľ: 

Ing. Ľubomír Krajňák 

Vo Vranove nad Topľou, dňa: $..■?&.?.P.ť.2 

 

IL INVEST FOUfl, ,,.o. 
VRANOV N T 

. 803 Ml • DIČ. 2120503'’?r 

Zhotoví 

Jozef Mehaj, konateľ


