
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO ZO dňa 07.08.2020 

Uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov                              

(ďalej len „Dodatok“) 
 

Dodávateľ:  
Obchodné meno:   GARBICO s.r.o. 
So sídlom:    Jakobyho 2, 040 01 Košice 
Zastúpený:    Ing. Matej Hrivňák, konateľ spoločnosti 
IČO:     36 596 281 
IČ DPH:    SK2022038964 
Bankové spojenie:   Tatra banka a.s. 
IBAN:     SK38 1100 0000 0026 2271 7830 
Zapísaný:  v Obchodnom registri okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 

16901/V 
(ďalej ako „Dodávateľ“) 
 
Objednávateľ: 
Obchodné meno:   Obec Ložín 
So sídlom:    Ložín 31, 072 05 Bracovce 
Zastúpený:    Mgr. Monika Pastírová, starostka 
IČO:     00 325 449 
IČ DPH:     
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s.   

IBAN:     SK89 5600 0000 0042 9567 2004     

(ďalej ako „Objednávateľ“) 
 
Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako 
„zmluvné strany“. 
 

Článok I.  
Preambula  

1.1 Dodávateľ a objednávateľ uzatvorili dňa 07.08.2020  Zmluvu o dielo (ďalej iba „Zmluva“) a to na 
základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len 
„ZVO“) vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania, ktorej predmetom je „Zníženie 
energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín“. 

1.2  Tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 

Článok II.  
Nepodstatné zmeny zmluvy 

2.1  v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo 
koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak 
hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu 
a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku  
na uskutočnenie stavebných prác.  



2.2  Vzhľadom na charakter zhotovovaného diela, spočívajúci najmä v rekonštrukcii už existujúceho 
objektu, došlo od začiatku prác na diele k odsúhlaseným zmenám Objednávateľom a to v rozpočte 
diela s ohľadom na jednotlivé položky rozpočtu a to v rozsahu nižšej ceny oproti rozpočtu 
predloženého Dodávateľom vo verejnom obstarávaní.  

2.3  Na základe skutočností uvedených v odseku 2.1 2.2 dôjde k zníženiu ceny z položky č. 2  - 
3570191040 Rozvodnica 52 Modulová s náplňou 1 ks v časti 08 SO 01 – Elektroinštalácia kotolňa 
v hodnote 16,32 EUR bez DPH. Dôvodom poníženia ceny danej položky je chyba v počítaní  
celkovej sumy. Celková cena rozpočtu diela ostáva nezmenená.  

 
 

Článok III. 
Zmena zmluvy 

  
3.1  Na základe skutočností uvedených v článku II. tohto Dodatku sa Objednávateľ a Dodávateľ dohodli 

na zmene Položkovitej kalkulácie ponukového rozpočtu diela zo dňa 07.08.2020, časť  08 SO 01 – 
Elektroinštalácia kotolňa 

3.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:  
Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia ponukového rozpočtu diela s ostatnými nákladmi za súvisiace 
služby vyplývajúce zo zmluvy, vrátane zoznamu ekvivalentných položiek (ak sa uplatnilo) časť 08 
SO 01 – Elektroinštalácia kotolňa 

 
 

Článok IV.  
Záverečné dojednania 

 
4.1  Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez 

zmeny. 
4.2  Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom 

(1) vyhotovení. 
4.3  Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. 
4.4  Prílohou tohto dodatku je:  

Príloha č. 1 – časť 08 SO 01 – Elektroinštalácia - rozpočet  
 

 
 
V  Ložíne, dňa: 15.10.2020                                                      V Ložíne, dňa: 15.10.2020 
 
Za objednávateľa: .......................................  Za dodávateľa: ............................................ 
 
 
 
 
 
 
....................................................................  ..................................................................... 

Mgr. Monika Pastírová          Ing. Matej Hrivňák 
    Starostka obce         konateľ spoločnosti 

 

 


