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Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 1/VO/2018 zo dňa 16.10.2018 

uzatvorenej podľa ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a § 2 ods. 5 

písm. g/ zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 Objednávateľ: 

Názov organizácie: Obec Podhorany 

Sídlo:   Podhorany 114, 059 93 Podhorany 

Štatutárny zástupca: Jozef Oračko, starosta obce 

IČO:   00326461 

Bankové spojenie: Prima banka, a.s. 

Číslo účtu (IBAN): SK72 5600 0000 0081 0711 3001 

Telefón:  +421 524583601 

Email:   obecpodhorany@maldur.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:  DaGa-Stav s.r.o. 

Sídlo:   Podhorany 63, 059 93 Podhorany 

Štatutárny orgán: Dávid Galschneider 

Zápis v registri: Okresný súd Prešov, Sro/31309/P 

Zástupca na rokovanie o veciach  

zmluvných:  Dávid Galschneider 

technických:  Dávid Galschneider, doc. Ing. Martin Lopušiak, PhD. 

IČO:   48091553 

DIČ:   2120067411 

IČ DPH:  SK2120067411, platné od 01.11.2018 

Banka:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN:   SK24 0900 0000 0050 6935 3819 

Telefón:   0915389859 

Email:   daga.stav@gmail.com 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej len „zmluvné strany“) 

Čl. I 

 

1.1 Dňa 16.10.2018 bola medzi zhotoviteľom a objednávateľom uzavretá Zmluva o dielo č. 

1/VO/2018, predmetom ktorej je realizácia diela - stavby: Obec Podhorany – budova 

obecného úradu. 

 

1.2 Na základe vzájomnej dohody objednávateľa a zhotoviteľa sa mení čl. IV bod 4.1, ktorý 

 znie takto: 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v čl. III bod 3.1 Zmluvy 

 o dielo zo dňa 16.10.2018 najneskôr do 31.08.2022. 
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1.3 Zhotoviteľ diela sa zaväzuje v prípade nedokončenia tohto diela v stanovenej lehote 

 uvedenej v bode 1.2 tohto článku uhradiť objednávateľovi sankciu vo výške 100,- eur

 (slovom: jedno sto eur) za každý deň omeškania.  

 

Čl. II 

 

2.1   Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa  25.05.2022 a § 18 zákona  č. 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. sa mení čl. IV bod 5.1, ktorý znie:  

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy predstavuje sumu: 

 cena bez DPH.................383 854,00 EUR 

           DPH 20 %  ......................76.770,80.EUR 

 cena vrátane DPH........ 460.624,80 EUR 

          (Slovom:    štyristošesťdesiattisícšesťstodvadsaťštyri  Eur 80 centov) 

 

2.2  článok 6.8 sa dopĺňa:  

6.8   Platby za vykonané práce naviac budú uhradené v 3 (troch) etapách a to preddavok na 

začatie prác vo výške 50.000,00 EUR s DPH, priebežná fakturácia 64.000,00 EUR s DPH 

a posledná platba 30.000,00 EUR s DPH  po odstránení prípadných nedostatkov pri odovzdaní 

stavby. 

Čl. III 

 

3.1 Tento dodatok k Zmluve o dielo č.1/VO/2018 zo dňa 16.10.2018 je vypracovaný v troch 

vyhotoveniach,  z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.  

 

3.2    Dodatok je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň 

nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

 

3.3    Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok  uzatvorili na základe vlastnej vôle, dodatok  

nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho 

obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú.  

 

3.4  Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je: Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia s ostatnými 

nákladmi za súvisiace služby a Príloha č. 2. – Uznesenie č. 8 obecného zastupiteľstva zo dňa 

25.05.2022 

 

3.5    Ostatné časti Zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

 

V Podhoranoch, dňa ............................ 

 

 

 

 

 

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

 Obec Podhorany      DaGa-Stav s.r.o. 

 (objednávateľ)       (zhotoviteľ) 

(zastúpená starostom obce     (zastúpená štatutárnym orgánom  

Jozefom Oračkom)      Dávidom Galschneiderom) 

 


