
D O D A T O K  č. 1 
K zmluve o dielo č.: S / 012 /2018 

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších zmien a doplnkov  

 
čl. I. 

Zmluvné strany 
 

1. Objednávateľ:   
Úradný názov:                 Obec Beckov    
IČO:                                 00311413  
DIČ:                                 2021091336   
Sídlo:                               916 38  Beckov 180    
Zastúpený :                      Ing.Ján Križan, starosta    
 
 (ďalej len: „Objednávateľ“) 

 
2. Zhotoviteľ: 

Úradný názov:  HYDROS Bánovce, spol. s r.o. 
Sídlo:   Trenčianska 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
Zastúpený:  Ing. Rudolf Košík, konateľ 
Bankové spojenie: SLSP Bánovce nad Bebravou 

             číslo účtu/IBAN:             SK650900 0000 0000 3851 3362 
IČO:   34 117 091 
DIČ:                             2020417091 
IČ-DPH.  SK2020417091 
Označenie registra: Okresný súd Trenčín 
Číslo zápisu:  oddiel: Sro, vložka číslo: 557/R 
Tel.:   038 / 760 3464 
E-mail:   kosik@hydros-banovce.sk 
 
(ďalej len: „Zhotoviteľ“) 

 
Článok II. 

Podklady zmluvy 
 

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je výsledok z prieskumu trhu na dodávku stavebných prác – 
Rekonštrukcia strechy školy, ktorý je zaznamenaný v  Zázname o výbere najvýhodnejšej ponuky zo 
dňa  1.8.2018 Rozpočet, ktorý zhotoviteľ predložil do súťaže, je prílohou tejto zmluvy. 

 
čl. llI. 

Predmet zmluvy 
 

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení článku III nasledovne: 
 
3.1. Predmetom zmluvy je rekonštrukcia strechy na prístavbe ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove. 
3.2. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú dodávku a realizáciu prác v zmysle platných právnych, 

technických a ostatných noriem.        
3.3.       Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dokončené dielo v súlade s bodom 3.1. 

a objednávateľ  sa zaväzuje  dielo prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu predloženú 
do verejného  obstarávania. 

3.4.       Nakoľko nebolo nutné realizovať niektoré položky zmluvného rozpočtu, tieto sa      
             odpočítajú:  

- odvoz a likvidácia odpadu (položka č. 10,11,13),  
- demontáž, dodávka a montáž žľabov (položka č. 34 a 37)  

             a naviac položky sa pripočítajú – Konštrukcie naviac: 
- montáž protisnehových hákov, kanalizačné odvetrávacie prvky, montáž tatranského profilu na 

štítových stenách vrátane náteru.  
 

 



čl. lV. 
Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo 

 
4.1. Termín začatia realizácie prác je po uzavretí zmluvy o dielo medzi zhotoviteľom a 
             objednávateľom. 
4.2. Termín ukončenia celého diela je najneskôr: 07.11.2018 

 
čl. XIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

13.1. Tento dodatok nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude  táto zmluva 
zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Dátum uverejnenia tejto zmluvy 
na webovom sídle objednávateľa  je: ............................ 

 13.2. Tento dodatok je možné meniť a dopĺňať len formou písomných zmlúv podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 13.3. Tento dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jej podpísaní obdrží 
jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia. 

 
 
 
 
V Beckove dňa 28.09.2018               
 
 
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................                   ................................................................         
          Ing. Ján Križan, starosta                                         Ing. Rudolf Košík, konateľ                                                    
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


