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Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 

uzatvorenej v zmysle § 536 a násl. 

Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a na základe súťaže vyhlásenej v súlade so zákonom NR SR č. 

25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní zo dňa 03.02.2014 

/ďalej len „Dodatok“/ 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Združenie Tokajská vínna cesta 

Sídlo:    SNP 1049/76, 075 01 Trebišov 

IČO:    42102014 

DIČ:    2022847411 

Zastúpený:   Ing. Jaroslav Macik, štatutárny zástupca 

Bankové spojenie:  UniCredit Bank Slovakia a.s., 1035916021/1111 

 

/ďalej len „Objednávateľ“/ 

 

a 

 

Zhotoviteľ:  Ing. Jaroslav Pčola REINTER 

 

Sídlo:    Fidlíková 5577/5, 066 01 Humenné 

IČO:    34819746 

DIČ:    1020016162 

IČ DPH:   SK 1020016162 

Zapísaná v Živnostenskom registri ObÚ Humenné č. 709-2537 

Zastúpený:   Ing. Jaroslav Pčola 

                                                             

/ďalej len „Zhotoviteľ“/ 

/ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“/ 

 

 

Článok II. 

Preambula 

 

2.1. Účelom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo /ďalej len „Zmluva o dielo“/ uzatvorenej v zmysle § 536 a násl. 

Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a na základe súťaže vyhlásenej v súlade so zákonom 

NR SR č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní zo dňa 03.02.2014 /ďalej len „Dodatok“/ je zmeniť 

ustanovenia Zmluvy o dielo a to nasledovne: 
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Článok III. 

Predmet dodatku 

 

3.1. Predmetom dodatku je zmena nacenenia jednotlivých fakturačných celkov – výkazu výmer, ktorý tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Pôvodný výkaz výmer /výkaz výmer, ktorý bol v súlade s čl. IV, bod 1 

Zmluvy o dielo súčasťou ponuky zhotoviteľa do verejného obstarávania – ďalej sa označuje ako 

„pôvodný výkaz výmer“/ sa nahrádza upraveným výkazom výmer, ktorý je pripojený ako neoddeliteľná 

súčasť tohto dodatku. Všade, kde sa v zmluve o dielo uvádza výkaz výmer, prípadne nacenenie 

fakturačných celkov, má sa na mysli a zmluvné strany zaväzuje upravený výkaz výmer, ktorý je 

neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. V dôsledku uvedeného sa mení čl. IV, bod 1 Zmluvy v časti 

celkovej ceny za dielo zo sumy 399 249,79 € vrátane DPH na 379 292,99 € vrátane DPH. 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

4.1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu dodatku obidvoma Zmluvnými stranami.   

4.2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

4.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné bezo 

zmeny. 

4.4. Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má hodnotu originálu. 

Po podpísaní dodatku obdrží každá zo zmluvných strán po dve vyhotovenia. 

4.5. Zmluvné strany tohto dodatku vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne, vážne, určite a 

zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, rozumejú jeho obsahu a na znak 

súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Trebišove, dňa      V Humennom, dňa  

  

 

 

OBJEDNÁVATEĽ:       ZHOTOVITEĽ : 

 


