
 

 

 

 

 

DODATOK č. 1 

k zmluve o dielo 
  uzatvorenej medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 

Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

 
medzi 

 
 

O b j e d n á v a t e ľ o m :   
Obec Šašová 
Obecný úrad Šašová 50, 086 12 Šašová 

 
 
 
a 
 
 
Z h o t o v i t e ľ o m:   

SVIDGAS, s.r.o. 
J. Gagarína 244, 089 01 Svidník 
 
 
 
 

Realizácia stavby 
 „Viacú čelový amfiteáter na pútnickom mieste Šašová“ 

 
 
 
 
 
 
 

Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako aj štátneho 
rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013 

 
 

I. 



Zmluvné strany 
 

1.1  Objednávateľ:  Obec Šašová 
Adresa:   Obecný úrad Šašová 50, 086 12 Šašová 
Zastúpená:    Jozef Vargovčík, starosta obce 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s., Bratislava 
Číslo účtu:   3097658055/0200 

 IČO:   00322644 
 DIČ:   2020778990   
 Tel:    054-7391195  

 
 
a 
 

1.2 Zhotoviteľ:   SVIDGAS, s.r.o. 
 Adresa:    J. Gagarína 244, 089 01 Svidník 
 Zastúpený:   Ing. Marián Kandravý, konateľ  
 Bankové spojenie:   SLSP, a.s. 
 Číslo účtu:   0540472324/0900 
 IČO:   36464261  
 DIČ:   2020002413  
 IČ DPH:   SK2020002413 
 Tel:    054-7524955 
  

 
 

sa po vzájomnom súhlase a vzh ľadom na schválenú zmenu harmonogramu 
realizácie mikroprojektu dohodli nasledovne:  

 
Čl. I 

(1) Na základe zmeny harmonogramu mikroprojektu sa ruší a zároveň plne nahrádza pôvodné znenie 
článkov 4.1, 4.2. a 6.1 novým nasledovným znením: 
4.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite 
        vymedzenej v čl. III. tejto zmluvy v termíne do 30.4.2014. 
4.2   Začatie prác na diele: dňom prevzatia staveniska 
        Dokončenie a odovzdanie diela: do 30.4.2014. 
 
6.1   Cena za zhotovenie diela bude zo strany objednávateľa platená: 
a) čiastkovými faktúrami, ktoré budú obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa zákona 

č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
Podkladom pre vystavenie čiastkových faktúr bude súpis skutočne vykonaných a ocenených prác 
a zisťovací protokol, odsúhlasený do 3-och pracovných dní od jeho predloženia a potvrdenia 
technickým dozorom objednávateľa. Tento súpis spolu so zisťovacím protokolom bude prílohou 
faktúry. Súpis prác bude spracovaný podľa jednotlivých položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 
2 tejto zmluvy.  

 Jednotlivé čiastkové faktúry budú obsahovať nasledovné údaje: 
- označenie oprávnenej osoby, adresa, IČO, DIČ, sídlo firmy, ktorá uskutočňuje  

                  zdaniteľné plnenie, 
          -       obchodné meno, sídlo, daňové identifikačné číslo platiteľa, v ktorého prospech  
                  sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje, 

- číslo zmluvy, 
- číslo čiastkovej faktúry, 
- dátum vyhotovenia daňového dokladu, deň splatnosti faktúry a dátum uskutočnenia 

zdaniteľného plnenia, 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
- fakturovanú cenu bez DPH, výšku dane celkom a celkovú fakturovanú cenu, 



- označenie diela, 
          -       sadzba dane, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 
- prílohy (súpis skutočne vykonaných a ocenených prác a zisťovací protokol). 
 

b)         konečnou faktúrou, ktorá bude obsahovať nasledovné údaje: 
- obchodné meno zhotoviteľa, adresa, IČO, DIČ, sídlo firmy,  
- obchodné meno, sídlo, daňové identifikačné číslo objednávateľa,                        
-       číslo zmluvy, 
-      číslo faktúry, 
- odvolanie sa na článok tejto zmluvy, ktorý oprávňuje uskutočniť fakturáciu, 
- dátum vyhotovenia daňového dokladu, deň splatnosti faktúry  

                 a dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia, 
-  označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
- fakturovanú cenu bez DPH, výšku dane celkom ,celkovú fakturovanú cenu,  
- rozpis už fakturovaných čiastok, 
- označenie diela, 
- sadzba dane, 
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 
- prílohy (súpis skutočne vykonaných a ocenených prác a zisťovací protokol, Zápis o 

odovzdaní a prevzatí diela). 
 
 
 

Čl. II 
(2) Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nedotknuté. 
(3) Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch totožných exemplároch, z ktorých 2 sú pre objednávateľa a 2 
     pre zhotoviteľa. 
(4) Dodatok č. 1 vstupuje do platnosti dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 

V Šašovej, dňa       27. 12. 2013     Vo Svidníku,  dňa        27 . 12. 2013 

 
 
  
 
Jozef Vargovčík, starosta obce Šašová  Ing. Marián Kandravý, konateľ 

                za Objednávateľa                    za Zhotoviteľa 
 


