
Dodatok č. 1   

k zmluve o dielo č. 6/2020/ZoD 

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
Čl. I 

Zmluvné strany 
 
1. Objednávateľ :                        Obec Košeca                                                     
zastúpený:            Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce 
Sídlo:        Hlavná 36/100, 018 64 Košeca 
Bankové spojenie:        Slovenská sporiteľňa,  a.s. 
IBAN:                 SK53 0900 0000 0003 6206 9494 
IČO:         00 317 390  
DIČ:        2020610922 
Tel:         +421918461201 
e-mail        podatelna@koseca.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 
  
2. Zhotoviteľ:  SESTAV, s.r.o.   
Sídlo:  J.L.Bellu 34/809, 019 01 Ilava   
Zastúpený:  Milan Sedláček, konateľ   
Oprávnený na rokovanie   
-vo veciach technických:  Ing. Milan Sedláček, asistent konateľa   
-vo veciach zmluvných :  Milan Sedláček, konateľ   
Označenie registra podnikateľa:  Obchodný register Okresný súd Trenčín 
Číslo zápisu:  odd: Sro, vložka č.: 3582/R   
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.   
číslo účtu:  2624800080/1100 
IBAN:  SK03 1100 0000 0026 2480 0080   
IČO:  36014559   
DIČ:  2020438332   
Tel.:  042/ 285 21 10   
Fax:  042/ 285 21 38   
 
(ďalej len „zhotoviteľ”) 
 

 
 
      Účastníci Zmluvy o dielo č. 6/2020/ZoD, zo dňa 20.10.2020 (ďalej aj „Zmluva o dielo“), ktorej 
predmetom je zhotovenie diela „Košeca-prístavba a rozšírenie základnej školy“ v rozsahu podľa 
projektu stavby (realizačný projekt) „Košeca – Prístavba a rozšírenie kapacity Základnej školy – 
prístavba a stavebné úpravy – Etapa I. + Etapa II.“ sa dohodli na zmene obsahu Zmluvy nasledovne: 
 

Čl. II  
Predmet dodatku 

 
1. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba prác naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve 

o dielo a ktoré sú nevyhnuté k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela (Etapa I.) a sú uvedené 
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v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo . Tieto práce 
neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu 
vykonávania prác pri realizácii diela. Neočakávané práce naviac neboli pri uzatváraní Zmluvy 
o dielo zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli ani nemohli objektívne predvídať 
a zároveň vykonanie týchto prác je potrebné pre riadne dokončenie, sprevádzkovanie a užívanie 
diela (Etapa I.), pričom s ohľadom na charakter prác naviac by zmena dodávateľa, resp. určenie 
nového dodávateľa na vykonania prác naviac, nebola možná najmä z technických dôvodov so 
zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletné dielo v plnom rozsahu.  

2. Obstaranie nového dodávateľa na naviac stavebné práce by mohlo ohroziť riadne dokončenie 
a prevádzku diela, obci by mohli byť spôsobené ťažkosti najmä kvôli koordinácii viacerých 
dodávateľov na jednom stavenisku alebo podstatnú duplicitu nákladov, ako aj ohroziť 
naplánovaný harmonogram stavebných prác.  

3. Vzhľadom na uvedené a v zmysle príslušných ustanovení § 18 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 3 písm. a) 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.  

 
4. Týmto dodatkom sa menia nasledujúce ustanovenia Zmluvy:  

 
4.1.  v čl. IV. Cena predmetu zmluvy bod 1.1. Etapa I a bod 1.3. Za body 1.1. a 1.2. SPOLU znejú 

nasledovne:  
 
1.1. Etapa I.:  

 
Cena prác naviac (Etapa I.):  
cena bez DPH ................................................................   12 889,06,- Euro 
DPH........%.....................................................................     2 577,81,- Euro 
Cena s DPH ...................................................................   15 466,87,- Euro 
 
Cena za predmet zmluvy Etapa I. spolu:  
cena bez DPH ................................................................  412 703,26,- Euro 
DPH........%.....................................................................     82 540,65,- Euro 
Cena s DPH ...................................................................  495 243,91, - Euro 
 

1.3.  Za body 1.1. a 1.2. SPOLU:  
cena bez DPH ................................................................ 800 585,46,- Euro 
DPH........%..................................................................... 160 117,09,- Euro 
Cena s DPH ................................................................... 960 702,55, - Euro 
 

 
 
5.   Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené v platnosti. 

 
 

Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 6/2020/ZoD, zo dňa 20.10.2020.  
 
2.  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka  
v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 



a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na 
vedomie a súhlasia, že tento dodatok bude zverejnený na webovom sídle Obce Košeca.  

 
3.   Dodatok je vyhotovený v piatich origináloch, pričom objednávateľ obdrží dve  vyhotovenia 

a zhotoviteľ dve vyhotovenia.  
 
4.    Zmluvné strany vyhlasujú,  že dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni 

ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, dodatok  si riadne prečítali, jeho obsahu rozumejú 
a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.   

 
5. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica  95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane  osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní  osobných údajov 

prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, 

ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa. 

 
 
 
V Košeci dňa 10.06.2021 
 
 
 
Za objednávateľa:                                                                           Za zhotoviteľa:  
 
 
 
 
 
 
 
Mgr.  Radomír Brtáň                   Milan Sedláček 
     starosta obce                                                                               konateľ 
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