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Dodatok č. 1  
ZMLUVA O DIELO  01/10/2021 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov  

 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
Objednávateľ:   
Obchodné meno:   Obec Pušovce  
Sídlo:     Pušovce 14, 082 14 Pušovce 
IČO:     00327654 
DIČ:     2021225690  
Štatutárny zástupca:   Ján Namešpetra – starosta obce 
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Ján Namešpetra – starosta obce 
Oprávnený jednať vo veciach technických:   
Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 
IBAN:    SK58 0200 0000 0045 0808 5058 
Tel.:     0911789088 
E-mail:     obecpusovce@gmail.com 
Webová stránka:    https://www.obecpusovce.sk/ 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:  
Obchodné meno: EKOMOS s.r.o. 
Sídlo: Budovateľská 50, 080 01 Prešov 
IČO: 31662340 
DIČ: 2020520315 
IČ pre DPH: SK2020520315 
Zapísaný: v OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, číslo vložky: 784/P 
  
Štatutárny zástupca:  
Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných:  Ing. Jaroslav Vongrej - konateľ 
    doc. Ing. Peter Skok, CSc. – konateľ 
Osoby oprávnené konať vo veciach technických: Ing. Jaroslav Vongrej - konateľ 
    doc. Ing. Peter Skok, CSc. – konateľ 
 
 
Bankové spojenie: VÚB a.s. 
IBAN: SK18 0200 0000 0038 0238 8856 
Tel/fax: 051 7723625 
E-mail: office@ekomos.sk 
Webová stránka: www.ekomos.sk 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo (ďalej len ako „Dodatok  č. 1“) 
 
Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony. 
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ČLÁNOK II 
Predmet dodatku 

 
 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo  01/10/2021 zo dňa 
26.10.2021 (ďalej len „zmluva“) v súlade s článkom XIX., ods. 20.6 zmluvy, predmetom ktorého 
je odstránenie administratívnej chyby v ponuke  zhotoviteľa. 
 

2.2 Mení sa ČLÁNOK VII bod 7.6 nasledovne: 
 
Ruší sa: 
 
7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:  

63 450,84  € bez DPH,  slovom šesťdesiattritisícštyristopäťdesiat eur osemdesiatštyri centov 

12 690,17  € DPH 20%,  slovom dvanásťtisícšesťstodeväťdesiat eur sedemnásť centov 

76 141 ,01 € s DPH,  slovom sedemdesiatšesťtisícstoštyridsaťjeden eur jeden cent    
  

Nahrádza sa novým znením: 
7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:  

  63 379,02  € bez DPH,  slovom šesťdesiattritisíctristosedemdesiatdeväť eur dva centy 

  12 675,80  € DPH 20%,  slovom dvanásťtisícšesťstosedemdesiatpäť eur osemdesiat centov 

 76 054,82 € s DPH,         slovom sedemdesiatšesťtisícpäťdesiatštyri eur osemdesiatdva centov    
 

 

ČLÁNOK III 
Záverečné ustanovenia 

 

3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy  sa nemenia a ostávajú v platnosti.  
 
3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa 
a súčasne kumulatívnym splnením ďalších podmienok: účinnosť nadobudne dňom 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej 
medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom nenávratného finančného príspevku a dňom 
právoplatného schválenia Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly 
vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom. 

 
3.4 Tento dodatok je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, z ktorých po jeho podpise Zhotoviteľ obdrží 

jedno vyhotovenie a dve vyhotovenia dostane Objednávateľ. 
 
3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré 
by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 
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V Pušovciach    V Prešove  
 
 
          Dňa 16.03.2022     Dňa  15.3.2022  
 
 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa:  
 

 

 

___________________________           _________________________________ 
Ján Namešpetra – starosta obce   doc. Ing. Peter Skok – konateľ spoločnosti 
       Ing. Jaroslav Vongrej – konateľ spoločnosti 

 

          
Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo sú:  
 

- príloha č. 1: nacenený položkovitý výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie 

nákladov stavby 


