
  

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo c. 278 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: 

čl. 1. Zmluvné strany 

1. Zhotoviteľ: Okná Radek s.r.o., Dukelská ul. 24/28, 087 01 Giraltovce 
zastúpený: Rastislav Juhás, konateľ 

IČO: 44442912 

DIČ: 2022706235 

bankové spojenie: SK76 0200 0000 0025 2424 3256 

(ďalej len zhotoviteľ) 

2. Objednávateľ: Obec Kysak 
Obecný úrad Kysak 146, 044 81 Kysak. 
Zastúpený: Ing. Ľubomír Krajňák - starosta obce 
IČO: 00324400 
DIČ: 2021244841 
IBAN: SK60 5600 0000 0004 0642 6001 
(ďalej len objednávateľ) 

uzatvárajú túto zmluvu za týchto podmienok: 

I. Preambula 

Dňa 30.09.2019 bola uzavretá zmluva o dielo medzi zhotoviteľom Okná Radek s.r.o., IČO 44442912 a 
objednávateľom Obcou Kysak, IČO 00324400, predmetom, ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo (ďalej 
len „zmluva"). 

Počas realizácie diela zhotoviteľom, pri montáži bolo zistené, že v cenovej kalkulácií predloženej 
objednávateľom: 

1. neboli zahrnuté sklenené výplne na vstupných dverách v prevedení dubová kôra 
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neboli špecifikovaná prace vo výške pre okna na 1. poschodí 

nebol špecifikovaný odvoz odpadu 

Z tohto dôvodu Zhotoviteľ požiadal z tohto dôvodu o navýšenie ceny za montáž o 1.700 €. 

Tieto neočakávané naviac práce vznikli až počas realizácie predmetu diela a zároveň vykonanie týchto 
naviac prác je potrebné pre dokončenie diela. 

zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve: 

II. Predmet dodatku 

Podľa odseku 2. čl. 4 bude konečná suma ceny diela upravená na 31.745 €, navýšená suma 1.700 € bude 
fakturovaná po podpise tohto dodatku a ukončení všetkých prác. 

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. 
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Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené. 

Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 

4. Zmluvne 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 05.11.2019 V Kysaku, dňa 05.11.2019
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zhotoviteľ: /- 
OKNA RADEK, s.r.o. 
□ukelská 24/28 

087-01 Giraltovce 
ICO.44442912 DiČ:2022706235 


