
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. P001/2011-O   
na stavebné práce :  „Martin, Podháj, kas. SNP -  oprava strechy b.č.4 “ 

 
Čl. I. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ                                           
 
V zastúpení štatutárneho zástupcu 
 
 
IČO                                                   
Bankové spojenie                             
Číslo účtu                                             
Oprávnený rokovať vo  veciach           
- zmluvných  
- technických 

 

: 
 
: 
 
 
:
:
: 
 
: 
: 

Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR 
Kutuzovova 8,  832 47  Bratislava 
Ing. František SOLAŘ - riaditeľ 
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava 
Za Kasárňou 3,  832 47 Bratislava 
30845572 
Štátna pokladnica  
7000171215/8180 
 
Ing. František SOLAŘ     � 0960 327 510 
Ing. Ivan BOROVSKÝ    � 0960 483 100  
Milan BRNA                    �  0960 482 108 

1.2 Zhotoviteľ  - obchodné meno  
Sídlo 
V zastúpení    
Oprávnený rokovať vo  veciach           
- zmluvných  
- technických 
IČO 
IČO DPH 
Bankové spojenie 
Číslo účtu 
Číslo telefónu a faxu     
Emailová adresa 
Register 

: 
:
: 
 
:
:
:
:
: 
: 
: 
: 
: 

PRIMA INVEST, spol. s r.o. 
Bakossova 60, 974 01  Banská Bystrica 
Ing. František Miga – konateľ spoločnosti 
 
Ing. František Miga – konateľ � 0911 196 450 
Milan Osadsky stavbyvedúci � 0903 607 706 
316 44 791 
SK2020457450 
Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka B.Bystrica 
 
048/4700232 fax :048/4700239 
primainvest@primainvest.eu ; obchod@ primainvest.eu 
OR OS Banská Bystrica, odd.Sro, vložka č.:3318/S 

 
       Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.  P001/2011-O zo dňa 19. apríla 2011 (ďalej len : „zmluva“) 
rieši zámenu stavebných prác a naviac práce.  Na základe uvedeného sa zmluvné strany  dohodli na 
znení dodatku č. 1, ktorým sa  mení a upravuje zmluva nasledovne :  
 
2) Čl. II. Predmet zmluvy  sa dopĺňa o bod  2.1.6, ktorý znie : 

- podľa položkového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku.    
3) Čl. IV. Cena  bod 4.2 sa mení takto  :  

Pôvodná zmluvná cena : 
Cena bez DPH .....................7 251,74 € 
DPH  20% ...........................1 450,35 € 
Cena celkom s DPH.............8 702,09 € 
 
Cena za nerealizované stavebné práce (odpočet) : 
Cena bez DPH .....................3 636,22 € 
DPH 20 % ............................. 727,24 € 
Cena spolu s DPH .............. 4 363,46 €  
 
Cena za zamenené práce (prípočet)  : 
Cena bez DPH ....................... 690,20 € 
DPH 20 % ............................. 138,04 € 
Cena spolu s DPH ..................828,24€ 
 



 
Cena za naviac práce   : 
Cena bez DPH ................... 1 610,31 € 
DPH 20 % ............................ 322,06 €                                   
Cena spolu s DPH ............  1 932,37 € 
 
Nová zmluvná cena : 
Cena za dielo bez DPH .......5 916,03 € 
DPH 20 % ...........................1 183,21 €                                   
Cena spolu s DPH .............7 099,24 €  
 
Týmto dodatkom sa  celková zmluvná cena znižuje o 1 602,85 €. 

 
4) Neoddeliteľnú prílohu č.2 tohto dodatku tvorí list č. 1130 zo stavebného denníka (fotokópia).   
5) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú 

dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti. 
6) Tento dodatok  je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú tri určené 

pre  objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany 
prehlasujú  za originál. 

7) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu  oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

8) Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade so zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa 
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú  niektoré zákony. 

9) Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv Úradu  
vlády SR  na internete.   

 
 
 
V Bratislave,   
 
Objednávateľ 
 

 
 

V Banskej Bystrici,                
 
Zhotoviteľ 
Ing. František Miga 
konateľ spoločnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


