
DODATOK č. 1 
 K ZMLUVE O DIELO  

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: IZOTECH Group, spol. s r.o. 
Sídlo: Piešťanská 1185/25, 915 01  Nové Mesto nad Váhom 
Zastúpený: Ing. Andrej Volár, prokurista 
Bankové spojenie:   

             číslo účtu/IBAN:   
IČO: 36 301 311 
DIČ: 2020182010 
IČ-DPH : SK2020182010 
Označenie registra: Okresný súd Trenčín, Odd: Sro 
Číslo zápisu: Vložka číslo: 10810/R 
Tel.: 032 771 2497 
E-mail: izotech@izotech.sk 
(ďalej len: „Zhotoviteľ“) 

Článok II. 
Podklady k uzatvoreniu dodatku 

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 2.7.2018 je výsledkom jednania o rozsahu prác, zrealizovaných 
v roku 2018, na zákazke - Prístavba a stavebné úpravy na objekte šatní. Rozpočet, na dohodnuté 
práce, je prílohou tejto zmluvy. 
Týmto dodatkom sa dopĺňa čl.IV. Zmluvy o dielo nasledovne: 

 
 

Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo 
4.1. Termín začatia realizácie prác je po uzavretí zmluvy o dielo medzi zhotoviteľom a 
             objednávateľom. 
4.2. Prvá etapa stavebných prác sa ukončí najneskôr : 31.10.2018 
4.3. Termín ukončenia celého diela je najneskôr: 31.12.2019 
 
Ďalej sa dopĺňa čl.V. Zmluvy o dielo nasledovne: 
 

Cena predmetu zmluvy 
5.1. Cena za dielo podľa v článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 
            zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou  
  zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje: 

 
Cena bez DPH:  39 970,58 € 

   DPH:     7 994,12 € 
   Cena  s   DPH:              47 964,70 €, slovom (Štyridsaťsedemtisícdeväťstošesťdesiatštyri eur 70/100) 
 
 Z toho I. etapa ukončená v roku 2018 predstavuje čiastku: 

Cena bez DPH:  29 760,37 € 
   DPH:     5 952,07 € 
   Cena  s   DPH:             35 712,44 €, slovom (Tridsaťpäťtisícsedemstodvanásť eur štyridsaťštyri centov) 
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Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

 
Znenie ostatných článkov v zmluve o dielo zostáva nezmenené. 
Tento dodatok k zmluve nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude  zverejnený 
v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Dátum uverejnenia tohto dodatku na webovom sídle 
objednávateľa  je: ............................ 
Tento dodatok k zmluve o dielo je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jeho podpísaní 
obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia. 
 
 
V Beckove dňa 19.09.2018       V Novom Meste nad Váhom dňa 19.09.2018 
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ:   
 
 
 
..........................................................                   ................................................................         
          Ing. Ján Križan                                                        Ing.Andrej Volár 
             starosta obce                                                            prokurista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


