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Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. LED-3/2021 

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov  

 (ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 

uzatvorený medzi: 

Čl. I.  

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ 

Obchodné meno: Obec Lednické Rovne 

Sídlo: Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne 

IČO:     00317462 

DIČ:     2020615597 

Štatutárny zástupca:   Mgr. Marián Horečný, starosta obce 

Telefón:    0422853402 

Bankové spojenie :     

Číslo účtu:     

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

a  

 

Zhotoviteľ 

Obchodné meno: Ledrov spol. s r. o. 

Sídlo: Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, SR 

Zastúp.: Tomáš Pokorný, konateľ 

IČO: 31 635 041   

IČ pre DPH: SK 2020442105 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

Zápis v OR spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Trenčín 

 Oddiel: Sro, vložka č.: 3120/R 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo č. LED-3/2021 

zo dňa 16.07.2021 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“), v súlade s čl. 11 bod 11.3 tejto 

Zmluvy. K uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1 došlo na základe podanej žiadosti o zmenu stavby 

pred dokončením, ktorá bola podaná dňa 20.04.2022 na základe okolností, ktoré nastali po 

uzatvorení zmluvy a ktoré vyvolali objektívnu potrebu zmeny projektu.   
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Čl. II  

Predmet Dodatku č. 1  

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou tohto Dodatku č. 1 sa pôvodné znenie bodu 3.1. 

Článku 3 Predmet zmluvy Zmluvy o dielo zo dňa 16.07.2021 mení a nahrádza 

nasledovným znením: 

 „Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná 

pre objednávateľa na vlastné nebezpečenstvo a na svoje náklady dielo, ktoré pozostáva z 

realizácie stavby pod názvom „Radové garáže – 4ks Majer“ – novostavba, Lednické 

Rovne (ďalej len „dielo“ alebo „predmet zmluvy“) v počte 4 garážových jednotiek.“ 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou tohto Dodatku č. 1 sa pôvodné znenie bodu 4.1. 

Článku 4 Rozsah a obsah predmetu zmluvy Zmluvy o dielo zo dňa 16.07.2021 mení 

a nahrádza nasledovným znením: 

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre 

objednávateľa vykonaná dielo, ktoré pozostáva z:  

a) vykonania stavebných prác v súlade s dokumentáciou overenou v konaní o zmene 

stavby pred dokončením, ktorá bude zhotoviteľovi odovzdaná pri podpise tohto 

Dodatku č. 1,  

b) riešenia nepredvídateľných situácií počas realizácie stavby vyžadujúcich 

dopracovanie dokumentácie na realizáciu stavby a úpravu rozpočtu po 

predchádzajúcom odsúhlasení objednávateľom.  

(ďalej v tejto zmluve ako „dielo“ v príslušnom gramatickom tvare)“ 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou tohto Dodatku č. 1 sa pôvodné znenie bodu 6.1. 

Článku 6 Termín zhotovenia diela Zmluvy o dielo zo dňa 16.07.2021 mení a nahrádza 

nasledovným znením: 

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná a protokolárne odovzdá dielo v rozsahu a obsahu 

dohodnutom v čl. 3 a 4 tejto zmluvy v termíne najneskôr do 30.11.2022.“ 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou tohto Dodatku č. 1 sa pôvodné znenie bodu 7.2. 

Článku 7 Cena diela, platobné podmienky a fakturačné podmienky Zmluvy o dielo zo 

dňa 16.07.2021 mení a nahrádza nasledovným znením: 

„Celkové náklady na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy, t.j. cena diela je zmluvnými 

stranami dohodnutá vo výške 14.000,- EUR s DPH (slovom: štrnásťtisíc s DPH)/ 1 garáž. 

Celková cena diela predstavuje sumu 56.000,- EUR s DPH (slovom: päťdesiatšesťtisíc s 

DPH), nakoľko ide o výstavbu 4 garáží. 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, jeden pre 

zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 
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3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 16.07.2021 ostávajú nedotknuté. 

4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a je 

účinný nasledujúci deň po povinnom zverejnení v zmysle § 5 a) zákona č. 211/2000 Z. z. 

v platnom znení. 

5. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o 

spracúvaní osobných údajov prenajímateľom ako prevádzkovateľom sú vám plne k 

dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe 

v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa. 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa  

 

  

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

 

____________________________                          ___________________________ 

          Mgr. Marian Horečný               Tomáš Pokorný        

       starosta obce                konateľ 

                                                              

 

 

 

 

 


