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DODATOK č.1  

k ZMLUVE O DIELO č.1320500/DS/2018 zo dňa 3.12.2018 
 
  
 
 
I. 

Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: 
Obchodné meno:  : Obec Vojčice 
Sídlo  : P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice 
Štatutárny zástupca                : Mgr. Vlastimil Kiral-Varga – starosta obce 
Osoba oprávnená rokovať  
- vo veciach zmluvných          : Mgr. Vlastimil Kiral-Varga – starosta obce 
- vo veciach technických        : Mgr. Vlastimil Kiral-Varga – starosta obce 
IČO                                         : 00332135 
Označenie registra  : OÚ Trebišov, 811-7970 
Telefón  : 0917 464 965 
e-mail  : starosta.vojcice@gbs.eu.sk 

 
 

Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: : GASMONTA s.r.o.   
Sídlo  : Herlianska 1070/87, 093 03 Vranov nad Topľou 
Štatutárny zástupca : Jozef Plančár – konateľ spoločnosti  
Osoba oprávnená rokovať 
- vo veciach zmluvných : Jozef Plančár – konateľ spoločnosti  
- vo veciach technických : Ing. Peter Balický – technik výroby 
IČO  : 36477613 
IČ DPH : SK2020001632  
DIČ  : 2020001632 
IBAN  : SK03 0200 0000 0015 8719 9059 
SWIFT/BIC : SUBASKBX 
Označenie registra : Obchodný register OS Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 13286/P 
Telefón : 057 44 214 54 
e-mail : info@gasmonta.sk 
 
 
Zmluvné strany upravujú Zmluvu o dielo č. 1320500/DS/2018 nasledovne: 
 

III. 
Cena diela 

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli o navýšení ceny o cenu činností v zmluvnom rozpočte 
neobsiahnuté, t.j. Odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii, vydané OPO a Úradná tlaková 
skúška - Výkon OPO + osvedčenie, ktoré požaduje prevádzkovateľ distribučnej siete. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi Cenu za riadne vykonanie diela vo výške  
 
 

1 798,07 EUR bez DPH, 
cena slovom tisícsedemstodeväťdesiatosem EUR a sedem eurocentov bez DPH, 
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a to v súlade s platobnými podmienkami uvedenými v článku VIII. tejto zmluvy. Ak táto zmluva 
nestanovej inak je takto dohodnutá Cena konečná, nie je možné meniť jej výšku bez predchádzajúcej 
písomnej dohody zmluvných strán s výnimkou prípadu uvedeného v článku VII. tejto zmluvy. 

3. K Cene podľa tohto článku bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov. 
4. Cena je stanovená na základe rozpočtu, zostaveného v súlade so špecifikáciou diela. Podrobný 

rozpočet je obsiahnutý v prílohe č.1 tohto dodatku. 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné články Zmluvy o dielo č. 1320500/DS/2018 zo dňa 3.12.2018 ostávajú nezmenené.  
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zástupcami zmluvných strán. 
3. Dodatok bol vyhotovený v 2 exemplároch, pričom objednávateľ obdrží po podpise 1 exemplár 

a zhotoviteľ 1 exemplár. 
 
Príloha č.1 – Rozpočet  

 
 

Za objednávateľa:           Za zhotoviteľa: 
 
V ..............................., dňa  ........................               Vo Vranove nad Topľou, dňa........................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .....................................................    .....................................................                
 
 
 


