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DODATOK K ZMLUVE ODIELOč.11/2019 

Podľa Obchodného zákonníka v zmysle§536anáslednevznení neskorších zmien a doplnkov 
 

 
Čl. I. 

IDENTIFIKAČNÉÚDAJE 
 

OBJEDNÁVATEĽ: 
Názov objednávateľa: Obec Nižný Hrabovec 
Sídlo: Obecný úrad, 09421 Nižný Hrabovec č. 407 
Zastúpený: Mgr. Marcela Pčolinská, starostka obce 
Osoby oprávnené  rokovať 
Vo veciach technických: Mgr. Marcela Pčolinská, starostka obce 
IČO: 00332593 
DIČ:2020630249 
IČDPH: Neplátca DPH 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
IBAN:SK7802000000 0000 2032 3632 
Telefón:0574493141 
Fax: 0574493141 
E – mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk 
www.niznyhrabovec.sk 
ďalej len objednávateľ 

ďalej len objednávateľ 

 
ZHOTOVITEĽ: 
Názov zhotoviteľa: Ing. Anton Pavúk 
Sídlo zhotoviteľa:094 21 Nižný Hrabovec 
309Štatutárny zástupca: Ing. Anton Pavúk, 
majiteľIČO:10805672 
DIČ:1020771928 
IČDPH:SK1020771928 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
IBAN: SK33 02000000 0000 1414 2632 
Telefón:0915703 703 
Fax: 057/4880150 
E–mail: an.pavuk@gmail.com 

 
Zapísaný v Živnostenskom registri OkresnéhoúraduVranovnadTopľou,č.ž.r.713-1412 

 
Ďalej len zhotoviteľ 

 
 
 

Čl. II. PREDMET DODATKU 
 
 
 2.1. Zmluvné strany uzatvorili medzi sebou dňa 15.08.2019 Zmluvu o dielo č. 11/2019 (ďalej len 

„Zmluva“). 
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 2.2.Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy tak, ako to je uvedené v tomto Dodatku. 

 

 2.3.Zmluvné strany sa dohodli, že z článku II. bodu 2.1 Zmluvy sa vypúšťajú tieto slová: „, výkon 

autorského dozoru, inžinierske a prípravné práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov 

pre realizáciu stavby (geodetické zameranie a iné), realizačnej dokumentácia stavby a dokumentáciu 

skutočného vyhotovenia stavby“. 

 

 2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že z čl. III bodu 3.1 Zmluvy sa vypúšťajú tieto slová: „inžinierske a 

prípravné práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov pre vypracovanie projektovej 

dokumentácie (geodetické zameranie a iné).“. 

 

 2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že z čl. III Zmluvy sa vypúšťajú tieto odseky Zmluvy: odsek 3.2, 

odsek 3.3 a odsek 3.4. V dôsledku vypustenia týchto odsekov sa zvyšné odseky prečíslujú tak, aby 

bolo zachované logické matematické číslovanie odsekov. 

 
 2.6.Zmluvné strany sa dohodli, že z článku VII. bodu 7.2.1 Zmluvy sa mení tak, že znie nasledovne:  

„7.2.1 Projekt pre stavebné povolenie...........................................7300,00 € bez DPH“. 

 
 2.7.Zmluvné strany sa dohodli, že z čl. VII Zmluvy sa vypúšťajú tieto odseky Zmluvy: odsek 7.2.2, 

odsek 7.2.3 a odsek 7.2.4.  

 

 2.8. Zmluvné strany sa dohodli, že článok VII. bod 7.2.5 Zmluvy sa prečísluje na bod 7.2.2 Zmluvy 

a že sa mení tak, že znie nasledovne:  „7.2.2 DPH 20%..................................1460,00 €“. 

 
 2.9. Zmluvné strany sa dohodli, že článok VII. bod 7.2.6 Zmluvy sa prečísluje na bod 7.2.3 Zmluvy 

a že sa mení tak, že znie nasledovne:  „Cena spolu s 

DPH..........................................................................8 760,00 €“. 

 
 2.10. Zmluvné strany sa dohodli, že slovné spojenie „Slovom: Dvadsaťjedentisíc eur“ Uvedené 

v článku VII. bod 7.2 Zmluvy sa mení tak, že znie nasledovne:  „Slovom:osemtisícsedemstošesťdesiat 

eur“. 

 
 2.11.Zmluvné strany sa dohodli, že z článku VII. bodu 7.3 Zmluvy sa vypúšťajú tieto slová: 

„a 7.2.2“. 

 

 2.12.   2.11. Zmluvné strany sa dohodli, že sa vypúšťa článok VII. bod 7.8 Zmluvy. 
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 2.13.  Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nedotknuté, ibaže z obsahu zmien vykonaných týmto 

dodatkom vyplýva inak. 

 
 
 
 

V Nižnom Hrabovci, dňa10.06.2021 V Nižnom Hrabovci, dňa10.06.2021 
 
 
 
 

zhotoviteľ objednávateľ 
Ing. Anton Pavúk Mgr. Marcela Pčolinská 

majiteľ starostka obce 


