
Dodatok č. 1 

k 

Zmluve o dielo 
 

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

(ďalej len „dodatok“)  

 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Názov:     Obec Jaklovce 

Adresa:     Nová 464, 055 61 Jaklovce 

IČO:      00329207  

DIČ:      2021259383 

Bankové spojenie:    SLSP, a.s. 

Zastúpená vo veciach technických:  PhDr. Matúš Fedor  

Telefón:     +421 915 527 177 

E-mail:     starosta@jaklovce.sk 

/ďalej len „objednávateľ“/ 

 

a 

 

Obchodné meno:   Veríme v Zábavu, s.r.o. 

Sídlo:     Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín 

IČO:     46 167 145 

Bankové spojenie:   ČSOB, a.s.  

IBAN:     SK37 7500 0000 0040 1361 2418 

V zastúpení:  Tomáš Kyselica, funkcia - konateľ 

Zápis v obchodnom registri:   Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 32049/R 

E-mail:  info@verimevzabavu.sk  

Telefonický kontakt:  +421 917 353 656 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

  

 

Preambula 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.08.2021 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), na základe 

ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre objednávateľa a dodať objednávateľovi dielo: 

,,Výstavba detského ihriska a outdorového športoviska v Jaklovciach“ v špecifikácii 

bližšie v Zmluve určenej (ďalej aj ako „Dielo“).  
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2. Nakoľko  

2.1 termín zhotovenia a dodania Diela bol v Zmluve podmienený aj pripustením jeho 

financovania formou nenávratného finančného príspevku poskytovaného objednávateľovi 

a ku dňu uzatvorenia tohto dodatku je možné termín zhotovenia a dodania Diela bližšie 

určiť a špecifikovať aj vzhľadom k splneniu odkladacej podmienky týkajúcej sa termínu 

realizácie Diela, k oneskoreniu so splnením odkladacej podmienky ktorej došlo bez 

zavinenia zhotoviteľa a 

2.2 v období od uzatvorenia Zmluvy do uzatvorenia tohto dodatku došlo k zvýšeniu cien 

vstupných materiálov potrebných pre zhotovenie Diela a vzhľadom na pretrvávajúci záujem 

objednávateľa na zhotovení a dodaní Diela a nutnosť reflektovať na medzitým zvýšenie 

vstupných materiálov potrebných pre zhotovenie Diela, je teda potrebné upraviť cenu 

Diela, nakoľko nie je spravodlivé z tu uvedeného dôvodu žiadať od zhotoviteľa zhotovenie 

a dodanie Diela za pôvodne dohodnutú cenu Diela (aj vzhľadom na značný časový posun 

v termíne realizácie Diela), dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku 

k Zmluve a to nasledovne: 

 

 

Článok 1 

Predmet dodatku 

 

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o úprave niektorých vzájomných práv 

a povinností vyplývajúcich im zo Zmluvy, a to tak, ako je ďalej uvedené. 

 

2. Na základe dohody zmluvných strán sa 

Čl. V. ods. 5.1 Zmluvy sa mení a nahrádza novým nasledovným znením: 

Výstavba detského ihriska a outdorového športoviska v Jaklovciach 

Zmluvná cena bez DPH: 44.238,50 eur 

20% DPH:      8.847,70 eur 

Zmluvná cena vrátane DPH:  53.086,20 eur  

 

3. Zhotoviteľ podpisom tohto dodatku potvrdzuje, že je schopný a pripravený svoje záväzky zo 

Zmluvy riadne a včas splniť, bezodkladne po uzatvorení tohto dodatku začať so zhotovovaním 

Diela, Dielo za dohodnutých zmluvných podmienok, reflektujúc aj zmeny Zmluvy podľa tohto 

dodatku, riadne a včas zhotoviť a dodať objednávateľovi bez vád a nedorobkov. 

 

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bezo zmeny naďalej platné a účinné. 

 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Pokiaľ nie je v tomto dodatku uvedené inak, pojmy použité v tomto dodatku majú rovnaký 

význam, ako je im daný podľa Zmluvy.  

 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku v súlade s osobitným 

predpisom.  

 

3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 

Pre každú zo zmluvných strán je určené jedno vyhotovenie.  
 



Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôkladne prečítali, jeho obsahu 

porozumeli, že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, že tento 

dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpismi osôb 

oprávnených v mene zmluvných strán konať. 

 

 

V Jaklovciach, 

dňa  

  

 

V Trenčíne,  

dňa  

  

 

Obec Jaklovce  

(objednávateľ) 

 

Veríme v Zábavu, s.r.o. 

(zhotoviteľ) 

 

 

 

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

PhDr. Matúš Fedor 

starosta obce  

 

 

 

 

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

Tomáš Kyselica 

konateľ spoločnosti  

 

 

 


