
 Dodatok č. 1 ku ZMLUVA O DIELO  

v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

uzatvorenej 19.12.2019 v súlade s čl. XII ods. 12.1 

 
Názov stavby:  

Špeciálna škola ZŠ Martin (odstránenie havárie kanalizácie –2.etapa) 

 

 
                                                                I. Zmluvné strany 

 

       Objednávateľ :    

Obchodné meno:  Slovenská republika- správca Špeciálna základná škola 

sídlo:                     P. Mudroňa 46 Martin                                                    

IČO:                       36134252 

zastúpený:              Mgr. Peter Filip, riaditeľ školy 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, kód banky 8180 

Číslo účtu:             príjmový: 7000101866, výdajový: 7000101882 

 a 

 

 Zhotoviteľ:                     
                              

Štatutárny zástupca:       BK BUILDERS s.r.o., Mládeže 1115/7, Martin 

                Marián Kuriško, Michal Kuriško-konateľ 

IČO:                               48253839 

IČ DPH:                         SK 2120133906 

Bankové spojenie:         ČSOB 

  Číslo účtu IBAN:           SK537500 0000 0040 2217 1992 

 

 

Čl. 1  Predmet dodatku 

1.1 Predmetom dodatku je rozšírenie predmetu diela o práce navyše v sume 2050€,  ktoré vznikli a sú 

nevyhnutné k ukončeniu zhotovenia diela a neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy. 

 

1.2 Rozsah doplňujúcich stavebných prác je uvedený v prílohe č.1 Dodatku. 

 

1.3 Odvodnenie : 

1.3.1 Práce súvisiace  so záverečnou úprave  časti pozemku (spevnená plocha slúžiaca  príjazdu               

na pozemok pre motorové vozidlá a taktiež pre vozidlá zabezpečujúce priebežnú údržbu 

kanalizácie). Prácami navyše sa plocha spevní upraví pre potrebný účel. 

1.3.2 Vzhľadom k obmedzenému prístupu na pozemok, kde sa realizovali práce súvisiace             

s odstránením havárie kanalizácie musela byť odstránená časť plotu, vstupná brána, plotový 

múrik a práce navyše súvisia s následnou opravou, úpravou. 

 

Čl.2 Cena prác navyše 

 

2.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu prílohy 1 Dodatku zmluvy  

je stanovená dohodou  zmluvných strán ako cena konečná .  

              Cena za zhotovené dielo činí: 

 

            Cena bez DPH:      1708,30€ 

            Cena celkom:         2050 €    

 

2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č.1 nie sú dotknuté 
 

 

 



Čl.3  Čas plnenia 

 

3.1   Termíny plnenia predmetu dodatku: 

 

  začatie:   júl 2020 

  dokončenie: september 2020 (zohľadňujúc vplyv počasia a mimoriadnej situácie) 

                   

 

     čl.4  Platobné podmienky 

 

4.1  Skutočne vykonané práce budú fakturované po ich ukončení. Splatnosť faktúry je  

dohodnutá do 14 dní od doručenia faktúry objednávateľov s možným odkladom                           

do 3 mesiacov.  

    4. 2. Zhotoviteľ nepožaduje od objednávateľa  poskytnutie finančných záloh a preddavkov. 

 

                                                                                                                                               

Čl. 5. Záverečné ustanovenia 

 

5.1 Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po  jednom  

vyhotovení  a zverejnení na webovej stránke objednávateľa 

5.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zástupcami zmluvných strán  

     Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1: Špecifikácia  prác a dodávok zhotoviteľa 

  

 

 

V Martine  dňa   8.júna 2020 

 

 

 

za objednávateľa:                                                                            za zhotoviteľa: 

 
 

 

     Mgr. Peter Filip                                                                   Marián Kuriško 

       riaditeľ  školy                                                                      

 


