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DODATOK Č. 1 ZMLUVE O DIELO č. 1/12/2019 
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov  

 

 

Čl. 1    

Zmluvné strany 

 

1.1Objednávateľ:   
 Obchodné meno: Obec Žalobín 

Sídlo: Obecný úrad, Žalobín 144, 09403 Žalobín 

Zastúpený: Mgr. Valéria Račková, starostka obce 

Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach technických: Mgr. Valéria Račková, starostka obce 

       IČO: 00332992  

       DIČ: 2020631976 

      IČ DPH:  Neplátca DPH 

 Bankové spojenie: VÚB, a. s.  

      IBAN: SK70 0200 0000 0016 4449 8857 

      Telefón: 0574494185 

      Mobil: 0918373608 

      E – mail: obeczalobin@zalobin.sk 

     www.zalobin.sk 

 

 

 

1.2 Zhotoviteľ    

Obchodné meno:   DUTO MONT, s.r.o. 

 Sídlo:    Tovarné 45, 094 01  

 Štatutárny zástupca:   Marina Duhonova, konateľka 

 Osoby oprávnené rokovať  

 vo veciach zmluvných:  Marina Duhonova, konateľka 

 vo veciach technických:  Anton Duhoň 

 Bankové spojenie:   VÚB a.s. 

      Číslo účtu:                            2825305051/0200 

 IBAN:    SK93 0200 0000 0028 2530 5051 

   IČO:     36 869 601 

 DIČ:                2023123333 

 IČO DPH: :                          SK2023123333 

Telefón: :                               0907 970 350 

Fax:    --------- 

E – mail:                             anton.vkp@gmail.com 

 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 23469/P 

 

uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  č. 1/12/2019 zo dňa 09.01.2020. 

 

Na základe nárastu cien stavebných materiálov, pohonných hmôt a energií, ktoré nemohol 

objednávateľ pri príprave  tejto zákazky predpokladať, menia sa tieto články Zmluvy o dielo  č. 

1/12/2019 zo dňa 09.01.2020: 

 

Čl. 5 

Cena predmetu zmluvy 

Dopĺňa sa ďalší bod: 

mailto:beczalobin@zalobin.sk
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5.6 V prípade, že realizácia stavebných prác Diela nebude ukončená do 6 mesiacov od platnosti 

zmluvy o dielo,  má Zhotoviteľ právo na zvýšenie ceny (tz. valorizáciu) neprevedených prác s 

použitím indexov nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým 

úradom SR (tz. index nárastu cien). Valorizácia bude vykonaná príslušným fakturačným indexom 

štvrťročne. Fakturačný index sa vypočíta ako posledný známy index k obdobiu zvýšenia ceny / 

posledný známy index k obdobiu uplynutia lehoty podľa prvej vety. Zmena ceny sa úpravy 

dodatkom k tejto zmluve. 

  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží  

objednávateľ   a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ. 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma  zmluvnými stranami. 

4. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci po dni jeho zverejnenia a tvorí neoddeliteľnú 

súčasť  dielo  č. 1/12/2019 zo dňa 09.01.2020. 

 

 

V Tovarnom, dňa                                                                   V Žalobíne, dňa  

 

 

 

 

----------------------------------                                                   --------------------------------- 

         zhotoviteľ                                                                                   objednávateľ 

   Marina Duhonova                            Mgr. Valéria Račková 

  konateľka spoločnosti                                                     starostka obce 

 
 


