
 
 

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO 
 

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení nesk. predpisov v spojení s ust. § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov  
 

Zmluvné strany 
 
Objednávateľ 
Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella 
Sídlo: Štiavnické Bane č. 128, 969 81 
Štatutárny orgán: Mgr. Pavol Michal, riaditeľ 
IČO: 37831127 
DIČ: 2021649025 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ 
Názov: Dalibor Kališek - DK 
Sídlo: Štiavnické Bane č. 256, 969 81 
Štatutárny orgán: Dalibor Kališek 
IČO: 32035918 
DIČ: 1026151885 
IČ DPH: SK1026151885 
Zapísaný: Okresný úrad Žiar nad Hronom, číslo živn. reg.: 602-1250  
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
 

Článok 1 
Predmet zmeny 

 

1.1. Na základe dohody zmluvných strán sa zmluva od dielo zo dňa 30.1.2023 mení a dopĺňa 
nasledovným spôsobom: 

a) V článku 3 bod 3.1 znie: 
„3.1 Zmluvná cena za splnenie celého predmetu zmluvy podľa bodu 1.1 je: 
Cena diela bez DPH: 29 523,56 EUR, (slovom: dvadsaťdeväťtisíc päťstodvadsaťtri 56/100 EUR).  
K cene bude pripočítaná DPH podľa aktuálneho platného znenia zákona o DPH.  
Cena diela s DPH: 35 428,27 EUR, (slovom: tridsaťpäťtisíc štyristodvadsaťosem 27/100 EUR).  
Táto cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna, platná a nemenná počas 
doby trvania tejto zmluvy  s výnimkou uplatnenia postupu podľa bodu 3.5 a 5.2.10 tejto zmluvy.“ 

 
b) V článku sa vypúšťa bod 9.7. 
 

1.2. Ostatné časti zmluvy o dielo zostávajú v pôvodnom znení. 
 

Článok 2  
Záverečné ustanovenia 

 
2.1 Tento dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri dostane objednávateľ a 

jeden zhotoviteľ. 



 
 

 
2.2 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

v deň nasledujúci po dni zverejnenia v zmysle §47a Občianskeho zákonníka.  
 
 

V Štiavnických Baniach, dňa: 1.2.2023   
 
Za objednávateľa :     Za zhotoviteľa :  
 
 
        
...................................................................  ............................................................... 
Mgr. Pavol Michal     Dalibor Kališek 
riaditeľ                                                       
 
 


