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Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 21/2018 zo dňa 2. 7. 2018 
uzavretá podľa § 536a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov, (ďalej len "zmluva") 
 

 

ČLÁNOK 1   

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1    Objednávateľ:   Obec Vojčice 
Sídlo:                  P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice 
Zastúpený:  Mgr. Vlastimil Kiral-Varga, starosta obce  
IČO:   00 332 135 
DIČ:   202741272 
Bank. spojenie:   VÚB a. s. Trebišov 
Č. účtu:    3921-622/0200 

 (ďalej len „Objednávateľ“)    
a 

 1.2   Zhotoviteľ:   SPEEDCOM s.r.o., 
Sídlo:   Kláštorná 23, 076 05 Brehov                                                       
Zastúpený:          Ing. Ján Sciranko, konateľ          
IČO:   36 728 489  
DIČ:    2022317660        
IČ DPH:   SK2022317660        
Bank. spojenie:   UniCredit Bank Slovakia, a. s. 
IBAN:    SK22 1111 0000 0011 9778 8018 
Zapísaný:  Oddiel Sro, Vložka číslo:  19252/V 

(ďalej len „Zhotoviteľ“)  

Preambula 
V zmysle ustanovenia §18 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní je možné uzavrieť zmenu zmluvy 
(dodatok) pokiaľ sa nenarušila rovnováha finančného limitu uplatnenej metódy verejného 
obstarávania. Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. 9 bodu 2. predmetnej 
zmluvy o dielo zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 3. 
 
Zdôvodnenie dodatku č.3: 

Uzatvoreniu dodatku k pôvodnej zmluve predchádzalo rokovanie o požiadavke zhotoviteľa na 
úpravu rozsahu stavebných prác – práce, ktoré neboli súčasťou rozpočtu. 

Zmena rozsahu stavebných prác: 

- odstránenie pôvodného chodníka 

- výmena obrubníkov 

- úprava rigolov 

Výkaz výmer a rozpočet bol po úprave prijatý oboma zmluvnými stranami.  

 

Doplnenie a zmena článku 1 ZoD – Predmet plnenia, bod 2, ktorý znie: 
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2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať práce naviac na základe špecifikácie 
určenej výkazom výmer za rozpočtovanú cenu dohodnutých podmienok objednávateľa, ktorých 
rozsah je určený Prílohou č.1 k tomuto Dodatku č. 3 a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. 

 

Doplnenie a zmena článku 2 ZoD – Cena predmetu zmluvy , bod 1. ktorý znie: 

 

1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je 148.858,15 EUR bez DPH, 
slovom jednostoštyridsaťosemtisícosemstopäťdesiatosem eur a pätnásť centov bez DPH. Zmluvná 
cena diela podľa článku 2 zmenená v zmysle Prílohy č. 1 Dodatku č. 1  a v zmysle Prílohy č. 1 
Dodatku č. 3 je 170 735,69 EUR bez DPH, slovom jednostosedemdesiattisícsedemstotridsaťpäť 
eur a šesťdesiatdeväť centov bez DPH.  
 
Záverečné ustanovenia: 
 

l.  V ostatných článkoch sa zmluva o dielo nemení a zostáva týmto dodatkom nedotknutá.  
2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.  
3.  Dodatok č. 3 je účinný nasledujúci deň po jeho zverejnení.  
4.  Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho každá zmluvná strana dostane dve 

vyhotovenia. 
 
 
 

Vo Vojčiciach, dňa: 23. 7. 2019    Vo Vojčiciach, dňa: 23. 7. 2019 
 
 
 
 
 
 
..................................... ...................   ......................................................... 
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga, za objednávateľa   Ing. Ján Sciranko, za zhotoviteľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


