
DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 06.10.2021: 

uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl  zákona č  513/1991 Zb  Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov 

 

1. OBJEDNÁVATEĽ:  

 

Názov obce: Obec Rudinská  

Sídlo: Rudinská 125,023 31 Rudina  

Zastúpený: Ing  Jozef Švirík  

IČO: 00314277 DIČ: 2020553249  

Kontakt: tel / e-mail: starosta@rudinska sk, +421908932306  

Právna forma: obec na strane jednej  

(ďalej len „Objednávateľ”) a 

 

2. ZHOTOVITEĽ:  

 

Obchodné meno: JP  JUNIOR s r o   

Sídlo: Na Straník 565/3, 01301 Teplička nad Váhom, SK  

Zastúpený: Ján Prívozník  

IČO: 47385596 DIČ: 2023849652  

Bankové spojenie: VÚB Banka Číslo účtu: Sk70 0200 0000 0039 4674 5357 

Kontakt: tel./ e-mail: 0911 201 001 jp.junior.sro@gmail.com  

Právna forma: s.r.o. na strane druhej  

(ďalej len „Zhotoviteľ”) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 06.10.2021 Zmluvu o Dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť 

dielo s názvom „Zateplenie objektu Požiarnej zbrojnice č.s. 78“ riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť

Zmluvné strany sa dohodli že, Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela, ktorá je 

stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a 

je doložená vzájomne odsúhlasenými ocenenými výkazmi výmer po položkách v Prílohe zmluvy o dielo a činí 

sumu: 27 173,11 Eur s DPH

Predmetom dodatku k zmluve o Dielo sú práce naviac, ktoré vznikli pri realizácii Diela. Tieto práce sú 

odsúhlasené oboma zmluvnými stranami a sú uvedené v odovzdávacom protokole a takisto v stavebnom 

denníku. Práce naviac sú sumarizované ako rozdiel v skutočnom stave jednotlivých výmer a stave, ktorý bol 

uvedený v pôvodnom rozpočte pri zadávaní požiadavky na realizáciu Diela.

Zmluvná cena za m2 za jednotlivé položky bola prevzatá z víťaznej cenovej ponuky (rozpočtu) Zhotoviteľa pri 

verejnom obstarávaní. Výpočet celkovej ceny za práce naviac je súčasťou Prílohy tohto Dodatku 

a predstavuje 2201,40 eur s DPH.

V Rudinskej dňa: 22 11 2021           V Tepličke nad Váhom dňa: 22 11 2021

 

 

 

..................................................................  ........................................................................ 
Ing. Jozef Švirík - starosta Obec Rudinská   Ján Prívozník - splnomocnený JP-JUNIOR s.r.o. 




