
Dodatok č.1  
k Zmluve o dielo zo dňa 10.9.2018 

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

neskorších zmien a doplnkov na uskutočnenie reštaurátorských prác 

 
čl. I. 

Zmluvné strany 
1. Objednávateľ:   

Úradný názov: Obec Beckov                                                                                                                
IČO: 00311413                                                                                                                         
Sídlo/Poštová adresa: 916 38 Beckov 180                                                                            
Zastúpený : Ing.Ján Križan, starosta                                                                                                        
Kontaktná osoba: Ing. Marika Jurčacková, projektová manažérka                                           
e-mail:  projekty@obec-beckov.sk                                                                                                          
Telefón: +421 327742728  
(ďalej len: „Objednávateľ“) 

 
2. Zhotoviteľ: 

Úradný názov: Artworks, s.r.o. 
IČO: 47373890 
DIČ: 2023845417 
Sídlo: Bagarova 193/5, Práznovce, 95501 
Zastúpený: Mgr. art. Martin Mikuláš, konateľ 

             IBAN: SK6883300000002900470656 
             BIC/SWIFT:  FIOZSKBAXXX 

Číslo osvedčenia: 244, 328 
Tel.: 0949116056 
E-mail: miernost@gmail.com 
(ďalej len: „Zhotoviteľ“) 
 

Článok II. 
Dôvody k uzatvoreniu dodatku 

 

Podkladom pre uzatvorenie tohto dodatku k Zmluve o dielo ( ďalej ZoD) z 10.9.2018 je výška 

poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na projekt- 
Reštaurovanie interiéru kaplnky hradnej,  objekt ÚZPF č. 1180/8 NKP HRAD BECKOV, ktorá ani so 
spoluúčasťou objednávateľa nepokrýva všetky plánované práce. Druhým dôvodom je reštaurátorská 
dokumentácia týkajúca sa prác v sakristii v zmysle zápisnice z rokovania a obhliadky uskutočnenej 
KPU Trenčín  č. KPUTN-2018/11367-7/86082 zo dňa 25.10.2018, po ukončení prác. 

 
čl. llI. 

Predmet dodatku 
 

Predmetom dodatku je zmena rozsahu dohodnutých prác.  
Zo zmluvných prác sa vypúšťa: 
Reštaurovanie fresiek v špaletách gotických okien cca 4 m2 uvedených v čl. 3 ods.1  ZoD. 
Do zmluvných prác sa pridáva: 
Vypracovanie požadovanej reštaurátorskej dokumentácie. 
 

čl. lV. 
      Cena 

 

V súvislosti so zmenou rozsahu prác sa mení dohodnutá cena za dielo, uvedená v čl. 5 ods. 5.1. ZoD 
 a to nasledovne : 

Cena bez DPH:  8 000,- € za  konzervátorské a reštaurátorské služby 
       810,- € za reštaurátorskú dokumentáciu   
    8 810,- € spolu 
 DPH:0 € 
 Cena  s   DPH:    8 810,00 €, (slovom osemtisícosemstodesať eur) 
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čl. V. 
Záverečné ustanovenia 

 
Tento dodatok nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude  zverejnený v súlade s § 
47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Dátum uverejnenia na webovom sídle objednávateľa  je: .......... 
  
Ostatné ustanovenia ZoD z 10.9.2018 zostávajú nezmenené. 
 
Tento dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jej podpísaní obdrží jedno 
vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia. 
 
 
V Beckove, dňa 25.10.2018      
 
 
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
..........................................................                     ................................................................         
          Ing. Ján Križan, starosta obce                                  Mgr. art. Martin Mikuláš, konateľ
      


