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DODATOK Č. 1 K 

ZMLUVE O DIELO  

na zhotovenie diela 
„Gaboltov - zvýšenie regionálneho významu rekonštrukciou miestnej komunikácie „ 

uzavretá  v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 
 

Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Objednávateľ:  

Názov:    Obec Gaboltov 
Sídlo:    Gaboltov 87, 086 02 Gaboltov 
IČO:     00321966 
DIČ:     2020623033       
Zastúpený:   Martin Ceľuch 
Tel:                 054 / 479 41 31    
Mobil:    +421/948 024 512 
E-mail:           obec_gaboltov@mail.t-com.sk 
Web:     http://www.gaboltov.sk 
Bankové spojenie:  Primabanka Slovensko, a.s. 
Č. účtu - IBAN:    SK08 5600 0000 0036 2587 1002 
     

     /ďalej len „objednávateľ“/ 

1.2.  Zhotoviteľ : 

Názov:     XANAX, s.r.o. 
Sídlo :     Levočská 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán:   Radoslav Kašprišin 
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Radoslav Kašprišin 
IČO:     470 244 37 
DIČ :     2023716299 
IČ DPH :    SK2023716299 
Bankové spojenie :   Tatra banka, a.s. 
IBAN:     SK85 1100 0000 0029 2690 4328 
Telefón, fax :    +421 948 523 223 
e-mail :     xanaxsro@gmail.com 
Údaj o zápise v obchodnom alebo inom registri : Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
27559/P                   

/ďalej len „zhotoviteľ“/ 

Čl. II 

PREDMET DODATKU 

2.1   Predmetom tohto dodatku je zmena znenia bodu 4.1 zmluvy o dielo nasledovne: 

2.1.1   Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximálnej cene diela, ktorá je stanovená v zmysle 

zákona  NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 
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Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov,                                                                            

z dohodnutých podmienok vo výške:  

 

Cena bez DPH                                    75 831,67 EUR 

DPH 20 %                                                          15 166,33 EUR 

 

Cena celkom spolu s DPH  90 998,- EUR 

Slovom: deväťdesiattisícdeväťstodeväťdesiatosem eur 

 

Na dohodnuté podmienky vo výške: 

 

Cena bez DPH                                    75 000,- EUR 

DPH 20 %                                                          15 000,- EUR 

 

Cena celkom spolu s DPH   90 000,- EUR 

Slovom: deväťdesiattisíc eur 

 

2.2 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Zmluvné strany berú na 

vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.“ 

2.3 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. 

 

Čl. III 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto dodatku, ale ním výslovne neupravené 

sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných v SR. 

3.2 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden 

pre zhotoviteľa. 

3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch zmluvných 

strán.  

3.4 Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Zmluvné strany berú na 
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vedomie, že tento dodatok podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

3.5 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento dodatok pred jej podpísaním riadne prečítali  a s jej 

obsahom bez výhrad súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že dodatok nebol uzatvorený v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju 

vlastnoručne podpisujú. 

 

 
 
V Gaboltove, dňa  29.06.2018                                          V Prešove,  dňa  29.06.2018  
 
 

za objednávateľa 
 
 
 
 

Obec Gaboltov 
Martin Ceľuch 

starostka 

 
 

za zhotoviteľa 
 
 
 
 

XANAX, s.r.o. 

zastúpené 

Radoslav Kašprišin 

konateľ  
 

 


