
                                                                                                                           
Dodatok č. 1 v zmluve o dielo č. 356 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: 

čl. 1. Zmluvné strany 

1. Zhotoviteľ: Hajduk Dušan, 
Kysak 77 231, 04481 Kysak 
zastúpený: Hajduk Dušan 
IČO: 40913899 
DIČ: 1073559320 
bankové spojenie: TATRA banka, 
IBAN: SK77 1100 0000 0029 3409 2075 
(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) 

I. Preambula 

Dňa 18.11.2021 bola uzavretá zmluva o dielo č. 356 medzi zhotoviteľom Hajduk Dušan, , Kysak,
IČO 40913899 a objednávateľom Obcou Kysak. IČO 00324400, predmetom, ktorej bol záväzok zhotoviteľa
dodať dielo (ďalej len „zmluva“). 

Pred realizáciou diela po dohode zmluvných strán bola z ceny diela odrátaná cena materiálu - PCV rúr:

• 11 ks PVC 300 5000, 
• 8 ks PVC 200 5000, 

nakoľko zhotoviteľ nevedel zaručiť neustále konštantnú cenu tohto materiálu, z dôvodu denného klísania 
cien na trhu. Objednávateľ nakúpi tento materiál samostatne. 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve: 

II. Predmet dodatku 

1. Cena diela v čl.4, ods.1 zmluvy bude znížená o cenu materiálu 2.397,75 € s DPH a výsledná cena diela 
bude 5.588,75 € s DPH. 

2. Termín ukončenia prác času plnenia čl.3 zmluvy sa mení na. 

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 obdrži po
jednom vyhotovení. 

4. 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 29.11.2021 V Kysaku, dňa 29.11.2021

objednávateľ: zhotoviteľ:

 


