
Centrálne číslo zmluvy:  037 /2019 

 
 

Dodatok č. 1 

k zmluve o dielo 

"Asanácia budovy Kultúrneho domu v Rudňanoch“ 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

Čl. I. 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

1. OBJEDNÁVATEĹ                                  

Názov Obec Rudňany 

Sídlo Rudňany 234, 05323 Rudňany 

Štatutárny zástupca Bc. Rastislav Neuvirth 

IČO 00329533 

DIČ 2020717842 

IČ DPH - 

E-mail starosta@rudnany.sk 

Internetová stránka www.rudnany.sk 

Bankové spojenie Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu SK03 0200 0000 0000 2412 0592 

  

 

 

2. ZHOTOVITEĽ                

Názov ARETI s.r.o. 

Sídlo J. Hanulu 841/51, 052 01 Spišská Nová Ves 

Štatutárny zástupca Jaromír Štefanik 

IČO 52117294 

DIČ  

IČ DPH  

E-mail  

Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu SK16 0900 0000 0051 5713 7411 

 

 

 Zmluvné strany sa dnešného dňa dohodli na znení tohto dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 

10.05.2019 (ďalej len "dodatok"). Týmto dodatkom sa menia a dopĺňajú nasledujúce ustanovenia 

zmluvy: 

 

 

mailto:starosta@rudnany.sk
http://www.rudnany.sk/
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Čl. IV. 

CENA  DIELA 
 

4.1.2. Za už vykonané a odsúhlasené práce môže zhotoviteľ vystaviť čiastkové/zálohové faktúry 

podľa podmienok čl. VI zmluvy. Celková výška všetkých čiastkových/zálohových faktúr však 

nepresiahne sumu 50.000,- Eur (slovom: päťdesiat tisíc eur). Suma objednávateľom 

zaplatených čiastkových/zálohových faktúr sa odráta z celkovej ceny diela, ktorá ostáva 

nezmenená.  

 

Čl. V. 

ČAS  PLNENIA 
 

5.1.     Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo:  "Asanácia budovy Kultúrneho domu v Rudňanoch            

   Začiatok:       13.05.2019         

 Ukončenie:    31.07.2019  

 Zhotoviteľ nemá právo si na základe predĺženia lehoty ukončenia diela vyúčtovať žiaden 

objem prác na viac, pretože lehota dokončenia prác sa predĺžila z dôvodu nepriaznivých 

poveternostných podmienok, pre ktoré nemohol zhotoviteľ dielo dokončiť v pôvodne 

stanovenom termíne, t.j. žiadne práce nevykonával.                           

  

Čl. VI. 

PLATOBNÉ  PODMIENKY 

 

6.1. Zhotoviteľ vystaví čiastkové/zálohové faktúry po čiastočnom odovzdaní diela a jeho prevzatí 

objednávateľom na základe súpisu zhotoviteľom skutočne vykonaných prác. Následne po 

úplnom dokončení diela zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru, v ktorej ocení vykonané 

práce podľa položiek uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č.1 a už objednávateľom 

zaplatené práce odráta od celkovej dojednanej ceny diela. K súpisu vykonaných prác  sa 

vyjadrí do troch pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho 

zhotoviteľovi na prepracovanie. Až po odsúhlasení súpisu vykonaných prác technickým 

dozorom investora (objednávateľa) má právo zhotoviteľ vystaviť vyúčtovaciu faktúru, ktorá 

bude mať náležitosti daňového dokladu.  

6.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi vyúčtovanie dohodnutej ceny diela na základe 

zhotoviteľom  správne  formálne a vecne vystavenej vyúčtovacej faktúry a to do 14 dní od 

jej doručenia objednávateľovi. 

 

Čl. XV. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 

15.1.   Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, 

uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú. 

15.6.    Dodatok je vyhotovený v troch  rovnopisoch, z toho dva sú určené pre objednávateľa a jeden   

pre  zhotoviteľa.  

15.7.   Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Dodatok nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle obce Rudňany, ktorým je 

internetová stránka obce Rudňany. 

 

 

 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

V Rudňanoch, dňa 18.06.2019 

 

 

––––––––––––––––––      ––––––––––––––––––––              

       objednávateľ                                                                                     zhotoviteľ 


