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Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 

uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ:  

Názov:    Spojená škola  

Sídlo:    Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji  900 28  

Zastúpený:    Ing. Katarína Kubišová 
Osoba oprávnená na  

rokovanie vo veciach 

zmluvných:   Ing. Katarína Kubišová 
IČO:    42128919 

DIČ:    2022503923 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:          SK76 8180 0000 0070 0047 3678 

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

a 
 

Zhotoviteľ:  

Názov :    STAVREM PLUS, s.r.o. 
Sídlo:     Boldocká 1, 903 01 Senec 

Štatutárny zástupca :   Ing.Jaroslav Xenič, konateľ 

Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach technických:  Ing.Jaroslav Xenič 

IČO:     35 794 542 

DIČ:     2020201964 

IČ DPH:    SK20220201964 
Bankové spojenie :   Tatrabanka a.s. 

Číslo účtu:    IBAN SK76 1100 0000 0026 2181 2043 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 
č.22333/B 

(ďalej len „zhotoviteľ“)  

 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo každý jednotlivo, ďalej len 

„Zmluvná strana“) 

 

 

A. V súlade s bodom 4.5 a 4.6 Zmluvy o dielo zo dňa 21.6.2019 sa Zmluvné strany dohodli na 

uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len “Dodatok”) nasledovne: 

 

1. Predmet Dodatku 

1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v Zmluve o dielo sa mení príloha č.1: Výkaz výmer – položkový 

rozpočet zhotoviteľa. 
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1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Cena Diela uvedená v článku IV. Cena diela, bod 4.3 Zmluvy o 

Dielo sa z dôvodu zmeny prílohy č.1 nemení a zostáva v pôvodnej výške. 

 Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú v platnosti v 

nezmenenej podobe. 

 

2. Záverečné ustanovenia  

2.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami. Dodatok nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku na webovom sídle objednávateľa. 

2.2 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží 

po dvoch (2) rovnopisoch.  

2.3 Zmluvné strany prehlasujú, že dávajú druhému účastníkovi tohto Dodatku, ako aj osobám, ktoré 

tento Dodatok vypracovali, súhlas so spracovaním ich osobných údajov v tomto Dodatku v súlade s 

nariadením GDPR na účel vyhotovenia tohto Dodatku, jeho evidovania, na účel jeho predloženia 

príslušným orgánom a subjektom, ktoré o ňom budú rozhodovať alebo overovať jeho údaje. Doba 

platnosti tohto súhlasu je neobmedzená. Súhlas môže byť odvolaný len v prípade zániku Zmluvy, ako 

aj jej splnením. Súhlas je vyjadrený podpismi na tomto Dodatku. 

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že vyjadruje ich 

slobodnú a vážnu vôľu, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak 

čoho ho vlastnoručne podpísali. 

 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  

 

 

V Ivanke pri Dunaji, dňa 26.8.2019   V Ivanke pri Dunaji, dňa 26.8.2019 

 

 

 

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

           Ing.Katarína Kubišová     Ing.Jaroslav Xenič 

     riaditeľka školy               konateľ 

 

 

Príloha č.1: Výkaz výmer – položkový rozpočet zhotoviteľa 


