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DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 20356/2020 
zo dňa 14.07.2020 (ďalej len „Zmluva“) uzavretej medzi zmluvnými stranami 

  
1. Objednávateľ:  

 Názov:   Stredná odborná škola hotelová   

 Sídlo:   Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry 

 IČO:   00893552 

 DIČ:   2021357998 

 Zastúpenie:   PaedDr. Pavol Hudáček – riaditeľ školy 

 Bankové spojenie :   Štátna pokladnica 

 IBAN:   SK98 8180 0000 0070 0051 5380 

 Kontaktná osoba: Ing. Lenka Kozárová 

 Kontakt:   +421052 /4422865, hotelovatatry@mail.telekom.sk 

    (ďalej len „Objednávateľ“)  na jednej strane 

     

a 

 

2. Zhotoviteľ: 

    Obchodné meno:  RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 

    Sídlo:    Nad Medzou 6, 052 01 Spišská Nová Ves 

    IČO:    31 718 990 

    DIČ:    2020504497 

    IČ DPH:   SK2020504497 

    Zápis v registri:  Obchodný register Okresného súdu Košice I,  

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 7158/V      

    Zastúpenie:   Ing. Stanislav Hanula, konateľ  

    Kontaktná osoba:  Ing. Peter Hanula, hanula.peter@rumitsl.sk 

    (ďalej len „Zhotoviteľ“) na druhej strane 

 

Preambula  

 
Zmluvné strany uzavreli Zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov pre zákazku „Rekonštrukcia vykurovania školy“ 

(ďalej len "Dielo").  

 

Tento Dodatok sa uzatvára z podnetu Objednávateľa, keďže Objednávateľ vyžaduje vykonanie prác naviac, ktoré 

neboli zahrnuté do rozpočtu Diela.  

 

Článok I 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že do článku I. Zmluvy sa pridáva nový bod 8., ktorý znie nasledovne: 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ vykoná stavebné práce mimo Diela a rozpočtu, ktorý tvorí 

Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Rozpočet týchto prác tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „Práce naviac“) 

a je priložený k Dodatku č. 1 k tejto zmluve. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že do článku II. Zmluvy sa pridáva nový bod 5., ktorý znie nasledovne: 

5. Cena za vykonanie Prác naviac zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v 

zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v sume 7 823,88 Eur s DPH, a to 

podľa ponukového rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že do článku IV. Zmluvy sa pridáva nový bod 5., ktorý znie nasledovne: 

5. Zmluvné strany konštatujú že zhotoviteľ vykonal na základe pokynov práce naviac počas realizácie diela. 

6. Zmluvné strany sa dohodli že plynová prípojka (Názov objektu: „Nová prípojka plynu“) bude 

zrealizovaná do 30 dní odo dňa preukázanie objednávateľa zhotoviteľovi že disponuje potrebnou 

dokumentáciou povoľujúcou realizáciu plynovej prípojky. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že do článku III. Zmluvy sa pridáva nový bod 4., ktorý znie nasledovne: 

4. Objednávateľ uhradí cenu za Práce naviac na základe vystavenej faktúry/faktúr zhotoviteľom s 

náležitosťami riadneho daňového dokladu. Faktúra/faktúry budú vystavené na základe súpisu 

vykonaných prác a dodávok materiálu. Možná je priebežná fakturácia počas realizácie Prác naviac po 

jednotlivých častiach. Faktúry budú vystavené so splatnosťou 30 dní. 
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5. Zmluvné strany sa dohodli, že článok XVII. Bod 6. Zmluvy sa nahrádza a znie nasledovne: 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - Rozpočet – Ocenený Výkaz výmer a Príloha č. 2 

Rozpočet – Ocenený Výkaz výmer Prác naviac.  

 

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy dotknuté znením tohto Dodatku sa menia primerane. Ďalšie ustanovenia Zmluvy 

týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti v plnom rozsahu. 

 

Článok II 

Spoločné a záverečné ustanovenia  
 

1. Otázky v tomto dodatku neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Zmluvy. 

2. Zmeny v tomto dodatku budú vykonávané prijatím ďalšieho očíslovaného dodatku podpísaného oboma 

zmluvnými stranami. Akékoľvek zmeny tohto dodatku vykonané v inej forme nebudú pre zmluvné strany 

záväzné.  

3. Ak akékoľvek ustanovenie tohto dodatku bude vyhlásené za neplatné, takéto vyhlásenie nebude mať vplyv na 

účinnosť a/alebo uplatniteľnosť ďalších ustanovení tohto dodatku a zmluvné strany sa zaväzujú v prípade 

potreby ho nahradiť príslušným platným ustanovením. 

4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch originálnych rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 

dvoch vyhotoveniach.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne,  s určitosťou, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.  

6. Zmluva nadobúda  platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha: Rozpočet – Ocenený Výkaz výmer Prác naviac 

 

 

 

V Hornom Smokovci dňa 07.09.2020 V Hornom Smokovci dňa 07.09.2020 

 

 

 

 

Objednávateľ Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

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

Stredná odborná škola hotelová   RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 

PaedDr. Pavol Hudáček Ing. Stanislav Hanula 

riaditeľ školy konateľ  

  


