
Dodatok č. 1 k ZMLUVA O DIELO zo dňa 28.08.2018 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Objednávateľ : Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.  

  T. Vansovej 24 

  971 01 Prievidza 

Zastúpený :  JUDr. Ján Martiček - konateľ spoločnosti 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach  : 

a) zmluvných  JUDr. Ján Martiček 

b) technických Peter Wittemann - vedúci technického úseku 

   wittemann@smmpd.sk, č.t. 0911 244 015 

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN :  SK6956000000009018876001 

IČO  :                                   36 349 429 

IČ DPH  :                             SK202 209 2490 

Zápis : v Obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vl.  16228/R 

e-mail: sekretariat@smmpd.sk 

číslo telefónu: 046/5111911 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

1.2 Zhotoviteľ : ŽELIEZKO s.r.o.  

 Družstevná 12  

 971 01 Prievidza  

Zastúpený :  Peter Bátora – konateľ spoločnosti  

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :  

a) zmluvných  

b) technických  

Bankové spojenie :  OTP Banka  

IBAN :  SK27 5200 0000 0000 1697 5152  

IČO :  50315803  

IČ DPH :  SK2120286652  

Zápis :  v Obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vl. 33149/R  

e-mail:  petobatora@gmail.com  

číslo telefónu:  0907 737 761          

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 
 
 
 
1.  PREDMET DODATKU 

 

Dôvodom uzavretia tohto dodatku je záujem Objednávateľa dokončiť terénne úpravy na parc. č. 
8114/174 a 8114/66 k.ú. Prievidza, vykonávané podľa zmluvy. Nakoľko došlo pred ukončením reali-
zácie terénnych úprav k zisteniu, že predpokladané množstvá výkonov, uvedené v zmluve  ako pred-
pokladané, sú pre dokončenie diela nepostačujúce, Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú tento doda-
tok.  
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Týmto Dodatkom sa menia nasledovné časti zmluvy: 

 

2. TERMÍNY PLNENIA 

 

2.2. Termín ukončenia a odovzdania diela:  31.12.2018 

 

 

3. CENA ZA DIELO 

 

3.3. Celková cena za dielo je maximálna, stanovená na základe zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, dohodou zmluvných strán za predpokladané a kompletné zhotovenie 

predmetu zmluvy, v zmysle Výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 15.08.2018, ktorá tvorí Prí-

lohu č. 4  tejto zmluvy vo výške: 

Cena bez DPH:  8 303,00 €  

20 % DPH:  1 660,60 € 

Cena spolu s DPH: 9 963,60 € 

   Slovom:   deväťtisícdeväťstošesťdesiattri, 60/100 eur s DPH 

 

4. Mení sa Príloha č. 1 Zmluvy, ktorá je prílohou tohto Dodatku.. 

 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

5.3. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom sa riadia podľa zmluvy a 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

5.4. Dodatok zmluvy nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 
webovom sídle objednávateľa. 

5.5. Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana 
dostane jedno vyhotovenie. 

 

 

V Prievidzi dňa  06.12.2018    V Prievidzi dňa 06.12.2018 

 

 

 

 

 
 ....................................................    .................................................... 

           JUDr. Ján Martiček                     Peter Bátora 

          Konateľ spoločnosti                         Konateľ spoločnosti 
             SMMP, s. r. o.                    Želiezko, s.r.o. 
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Príloha č. 1 – Cenová ponuka 
 
Tabuľka č. 1  
 
 

„Terénne úpravy v Priemyselnom parku v Prievidzi“ 
Popis položky MJ Predpokla-

dané množ-
stvo 

Jed. 
cena 

Celková 
cena bez 
DPH 

Celková cena 
s DPH 

Preprava zeminy nákl. 
autom 

hod. 140 19,00 2 660,00 3 192,00 

Nakladanie,  zeminy na-
kladačom, rozhŕňanie 

hod. 198 28,50 5 643,00 6 771,60 

Celková cena  8 303,00 9 963,60 

 
 

 
 V Prievidzi dňa 06.12.2018 


