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DODATOK č. 1 

k Zmluve o dielo č. 2019091 zo dňa 26.09.2019 
 

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

________________________________________ 

 
Čl. 1    

Zmluvné strany 

 

1.1Objednávateľ: 

Názov:                                              Obec Dlhé Klčovo 

Sídlo:     Obecný úrad, Dlhá č. 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo 

Zastúpený:     Ľubica Zubková, starostka obce  

      Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach technických:   Ľubica Zubková  

      IČO:     00332356  

      DIČ:           2020640974 
      IČ DPH:     Neplátca DPH 

 Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s.  

      IBAN:     SK58 5600 0000 0042 3389 2001 

     Telefón:     057/4882491 

     Fax:     057/4882490    

E – mail:     obec@dlheklcovo.sk 

www.dlheklcovo.sk 

 

  

1.2 Zhotoviteľ    

Obchodné meno:   SAGANSPORT, s.r.o. 

 Sídlo:    Duklianska 15, Bardejov 085 01 

 Štatutárny zástupca:  Peter Sagan – konateľ spoločnosti 

 Osoby oprávnené rokovať  

 vo veciach zmluvných:  Peter Sagan – konateľ spoločnosti 

 vo veciach technických:  Peter Sagan, Ing. Jozef Lukáč 

 Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa  

      IBAN:    SK8409000000005059316731 

   IČO:     47846470 

 DIČ:    2024113597 

      IČO DPH:    SK2024113597 
 Telefón:     +421 911 062 106 

Internetová stránka:  www.sagansport.sk  

E – mail:      sagansportmail.com 

 Zapísaný:    OS Prešov,oddiel Sro, vložka č.30656/P 

 

 
Čl. 2 

Predmet plnenia 

 

2.1  Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.09.2019 Zmluvu o Dielo č. 2019091, predmetom ktorej je 

záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Amfiteáter Dlhé Klčovo“ definované v zmluve o dielo 

a súhrnom položkovitom rozpočte, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo. Predmetom zmluvy je 

uskutočnenie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie stavby a stavebného povolenia č. SP-

475/3419/2018-Vo právoplatné dňom 25.03.2019.  
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2.2  Počas realizácie diela „Amfiteáter Dlhé Klčovo“ sa zistila potreba vykonania naviac prác 

nevyhnutných pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby, resp. vo výkaze 

výmer a položkovitom rozpočte diela, špecifikovanej v zmluve o dielo. Položkovitý rozpočet naviac 

prác je Prílohou č. 1 k tomuto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.  

 

2.3 Vykonanie naviac prác, ktoré sú predmetom tohto dodatku č.1 k ZoD, je nevyhnutné 

z nasledovných dôvodov: 

1. – ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na riadne zhotovenie diela 

2. – Obstaranie nového dodávateľa na naviac práce vzhľadom na ich rozsah a k hodnote naviac 

prác by bolo nehospodárne.     

 

2.4  Celková hodnota naviac prác predstavuje sumu:  

 

Cena bez DPH:  12 499,47 EUR 

DPH 20%:    2 499,89 EUR 

Cena vrátane DPH: 14 999,36 EUR 

 

Slovom: štrnásťtisíc deväťsto deväťdesiatdeväť EUR a tridsaťšesť Centov 

 

2.5 Podľa článku 4. zmluvy o dielo odsek 4.1 je termín ukončenia stavebných prác: do 90 dní od 

dňa začatia. Vzhľadom k skutočnosti, že dielo sa začalo realizovať prevzatím staveniska dňom 

15.11.2019 a pretrvávajúcim nízkym teplotám v zimnom období, ktoré bránili technologickému postupu 

vykonávaných prác bola realizácia diela v mesiacoch január a február roku 2020 prerušená. 

S opätovným začatím prác v mesiaci marec došlo k štátnym opatreniam a obmedzeniam na základe 

odporúčaní Ústredného krízového štábu SR v boji proti COVID-19, ktoré sťažili realizáciu diela 

a zároveň predĺžili lehotu na dodávku stavebných materiálov. Tieto opatrenia mali priamy vplyv na 

predĺžení realizovaných prác na diele.  

 

Čl. 3 

Čas plnenia 

 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach zmluvy  

 

Zmluva o dielo č. 2019091 - Čl. 4 – Čas a miesto pnenia  

4.1  Termín realizácie diela: 

Termín začatia:  do 5 pracovných dni odo dňa odovzdania staveniska  zhotoviteľovi. 

Termín ukončenia: do 90 dní odo dňa začatia 

 

Sa mení a znie takto: 

 

4.1  Termín realizácie diela: 

Termín začatia:  do 5 pracovných dni odo dňa odovzdania staveniska  zhotoviteľovi. 

Termín ukončenia: Najneskôr do 24.06.2020 

 

 

Čl. 4 

Cena predmetu diela 

 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach zmluvy  

 

Zmluva o dielo č. 2019091 - Čl. 5 – cena predmetu zmluvy  

 

5.2 Cenu je možné zmeniť v  priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom           a 

bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. 
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Cena diela je:  

Cena bez DPH           157 511,96 eur 

DPH 20 %                  31 502,39 eur 

Celková cena diela   189 014,35 eur 

Slovom: stoosemdesiatdeväťtisíc štrnásť eur a tridsaťpäť centov 

 

Sa mení a znie takto: 

 

 

5.2 Cenu je možné zmeniť v  priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom           a 

bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

Cena diela je:  

Cena bez DPH           170 011,43 eur 

DPH 20 %                    34 002,28 eur 

Celková cena diela   204 013,71 eur 

Slovom: dvestoštyri tisíc trinásť EUR a sedemdesiatjeden Centov 

 

Čl. 4 

Záverečne ustanovenia 

 

4.1  Všetky ostatné dojednania Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 neupravené, zostávajú  nezmenené.   

 

4.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, z 

ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ. 

 

4.3  Dodatok č. 1 k Zmluve  nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia ( § 47a ods. 1 Obč. zák.). 

 

4.4  Zmluvné strany  vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k Zmluve si prečítali, jeho obsahu porozumeli, že 

Dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni  za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s jeho 

obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

 

4.5 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 k ZoD 2019091 sú prílohy: 

 

Príloha č. 1 k dodatku č. 1 ZoD 201901 – Položkovitý rozpočet s výkazom výmer – práce naviac 

Príloha č. 2 k dodatku č. 1 ZoD 201901 – Dôvodová správa k prácam naviac 

 

 

 

V Bardejove, dňa 27.5.2020    V Dlhom Klčove, dňa  27.5.2020 

 

 

 

 

 

 

   ----------------------------------                                                   --------------------------------- 

                 zhotoviteľ                                                                         objednávateľ 

Peter Sagan – konateľ spoločnosti              Ľubica Zubková – starostka obce 


