
  

 DODATOK č. 1 

K ZMLUVE O DIELO č. 724/2017/OI 
uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - 

- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 

( ďalej len „zmluva“) 
 

Čl. I 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

        1. Zriaďovateľ:               Ž i l i n s k ý    s a m o s p r á v n y    k r a j  
            Sídlo:                           Komenského 48, 011 09  Žilina 

            IČO:                        37 808 427 

            DIČ:  202 162 6695 

            Zastúpený:   Ing. Juraj Blanár,  predseda 

            Bankové spojenie:           Štátna pokladnica      

            Číslo účtu:  7000503718/8180 

                                                  IBAN SK 13 8180 0000 0070 0050 3718                                   

            Osoby oprávnené jednať v : 

          - zmluvných veciach:     Ing. Juraj Blanár, predseda 

      - realizačných veciach:  Ing. Eleonóra Kadlečíková, MBA, 

   Vladimír Majtán 

         Telefonický kontakt         041/5032 460 

            E-mail. adresa                  investicne@zilinskazupa.sk  
 

(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“)    

 

 2. Správca: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne 

Sídlo:  S. Nováka č. 1763/2, 026 80 Dolný Kubín 

IČO:  36145262 

DIČ:  2021433612 

IČ DPH:  nie je platiteľom DPH 

Zastúpený: Peter Huba, riaditeľ  

Bankové spojenie : Štátna pokladnica 

číslo účtu:  SK79 8180 0000 0070 0048 0026 

Tel.:  041/5862 277 

E-mail: orknizdk@vuczilina.sk 

 

(ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len  ako „objednávateľ“ a správca vystupuje len 

ako „správca“)  

             Zhotoviteľ: IMO, s. r. o.  

Sídlo: Lietava 102, 013 18 Lietava 

IČO: 45 244 715 

IČ DPH: SK2022904235 

DIČ: 2022904235 

Zastúpený: Dalimír Oravec, konateľ 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu:  SK95 0900 0000 0004 2506 1896 

Osoby oprávnené jednať v:  

-zmluvných veciach: Dalimír Oravec 

-realizačných veciach: Dalimír Oravec 

mailto:investicne@zilinskazupa.sk
mailto:orknizdk@vuczilina.sk


2 

Telefón: 0905 616 144 

Email: stavby.imo@gmail.com 

Zapísaný v registri:       Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka 

číslo: 51978/L 

(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“) 

 

PREAMBULA 
 

 Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.07.2017 Zmluvu o dielo č. ŽSK: 724/2017/OI (ďalej ako „ZoD“ 

alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce 

na Diele: „Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne – Stavebné úpravy chodieb – 

rekonštrukcia schodísk, zábradlia“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 6 týždňov odo dňa 

písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom.  Tento dodatok č.  1  je uzavretý podľa Čl. X. bod 

10.2.1 zmluvy v spojení s  § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to z dôvodu potreby 

vykonania naviac prác.  

 

Čl. II    

Predmet dodatku 
 

1. Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 k ZoD č. 724/2017/OI je vykonanie naviac prác, ktorých 

potreba vykonania vyplynula na základe nových okolností zistených počas realizácie diela. Ide o 

doplňujúce  stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné dokončenie diela a nie sú zahrnuté 

do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ IMO, s.r.o.. Počas realizácie finalizačnej 

úpravy povrchov stien, sa vyskytol problém so súdržnosťou pôvodných podkladných vrstiev. 

Omietky a maľby sa vplyvom vlhkosti začali odlupovať a rozpadávať, čo vyvolalo potrebu ich 

oškrabania, obrúsenia a čiastočného otlčenia omietok a malieb. Viacnásobná penetrácia 

podkladu, nové nanesenie omietok a stierkových hmôt bolo nevyhnutné realizovať tak, aby dielo 

mohlo byť ukončené v súlade so ZoD a technologickými zásadami postupu prác. Rozsah prác a 

ich finančné vyjadrenie je zrejmé zo súpisu prác v prílohe k dodatku. 

 

2. Celková cena za dielo podľa ZoD č. 724/2017/OI bez DPH:  14 915,01 EUR  

Cena DPH:           2 983,00 EUR 

Cena spolu s DPH:        17 898,01 EUR 

 

3. Cena za naviac práce, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá 

v celkovej výške:  
  

Cena bez DPH:                          1 750,00 EUR 

Cena DPH: 20 %                                        350,00 EUR 

Cena spolu s DPH:                         2 100,00 EUR 
 

 

4. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v Čl. IV Cena za dielo  

bod  4.1  mení tak, že znie: 

 

„Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy  

v znení Dodatku č.  1  odsúhlasenej zmluvnými stranami:  

 

Celková bez DPH:        16 665,01 EUR 

Cena DPH:           3 333,00 EUR 

Cena spolu s DPH:        19 998,01 EUR 
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DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v čase fakturácie.“   

 

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.   

 

 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 
 

 

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri 

vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení Dodatku č. 1.  
 

2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými  zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 
 

3. Súčasťou Dodatku č. 1 je:  

 

- Príloha č. 1: Súpis vykonaných prác 

 

 

V Žiline dňa 13.09.2017          V Žiline dňa 13.09.2017 

 

 

Za zhotoviteľa:     Za objednávateľa: 

 

 

 

 

 

 

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

    IMO, s. r. o.                              Ing. Juraj Blanár 

      Dalimír Oravec, konateľ,v.r.                    predseda ŽSK,v.r. 

 

 

 

                                                                  

       Za správcu: 

 

 

 

 

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

                                             Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne 

                                                                                  Peter Huba, riaditeľ,v.r. 

http://www.regionzilina.sk/showdoc.do?docid=8844

