
DODATOK Č. 1  
K  

ZMLUVE O DIELO Č. 1/2021 ZO DŇA 27.10.2021 
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

 v znení neskorších predpisov 
  

medzi: 
 
1.1. Objednávateľ 
/ďalej len: objednávateľ/ 
Obchodné meno: Obec Šarišské Dravce 
Sídlo: Šarišské Dravce 109, 082 73 
IČO: 00327794 
Oprávnený konať 
vo veciach zmluvy: Mgr. Marko Angelovič, starosta obce 
DIČ: 2020732241 
IČ DPH:  
Bank. spojenie: Prima banka Slovensko 
Číslo účtu: SK79 5600 0000 0034 0067 2002 
 
1.2. Zhotoviteľ 
/ďalej len: zhotoviteľ/ 
Obchodné meno: jamibau s.r.o. 
Sídlo: Drienica 717, 083 01  
IČO: 52 911 888  
Zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 36766/P-Zb 
Oprávnený konať 
vo veciach zmluvy: Mgr. Martin Šuhaj - konateľ 
DIČ: 2121174583 
IČ DPH: SK2121174583 
Bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 
Číslo účtu: SK97 0900 0000 0051 7135 5474 
 

(ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“) 
  

Článok I. 
Prembula 

 
1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.10.2021 Zmluvu o dielo č. 1/2021 (ďalej „Zmluva“), predmetom 

ktorej bola realizácia diela – Stavebná úprava miestnej komunikácie pri cintoríne Šarišské Dravce 
(ďalej „dielo“), ktoré je bližšie špecifikované v čl. II Zmluvy. 

 
1.2. Zhotoviteľ e-mailom zo dňa 04.05.2022 z dôvodu navýšenia cien informoval objednávateľa 

o navýšení cenovej ponuky k Zmluve s tým, že v prípade navýšenia ceny o 15% bolo by reálne 
dokončenie stavby.  

 

1.3. Zhotoviteľ e-mailom zo dňa 05.05.2022 zaslal objednávateľovi Súpis prác, podľa ktorého z celkovej 
ceny diela 69 033,92 EUR (bez DPH) boli vykonané práce v hodnote 25 000 EUR bez DPH. Zvyšok 
hodnoty prác v sume 44 033,92 EUR navrhuje navýšiť o 15% t.j. o sumu 6605,09 EUR. 

 

1.4. S prihliadnutím na súčasný ekonomický a hospodársky vývoj a skokový nárast cien materiálov, ktorý 
pri uzatváraní Zmluvy zmluvné strany nepredpokladali, sa tým zvýšila aj cena diela oproti cene diela, 
ktorá je uvedená v článku IV. bode 4.1.  Zmluvy. 

 
1.5. Objednávateľ má  záujem na dokončení diela a z tohto dôvodu zmluvné strany pristúpili v zmysle  

článku XVII. bodu 17.2.  Zmluvy k uzatvoreniu tohto Dodatku.   
 
 
 



 
Článok II.  

Predmet Dodatku 
 
 
2.1. Zmluvné strany sa dohodli z dôvodov uvedených vyššie na zvýšení zostávajúcej ceny diela vo výške 

44 033,92 EUR bez DPH o 15 % t.j. o sumu 6605,09 EUR bez DPH (spolu 50 639,01 bez DPH) oproti 
pôvodnej cene diela uvedenej v článku IV. bode 4.1.  Zmluvy za účelom riadneho dokončenia diela 
zhotoviteľom.  

 
2.2. Cena diela po zvýšení je určená na základe Súpisu vykonaných prác doručeného objednávateľovi e-

mailom dňa 05.0.2022, ktorý je prílohu tohto Dodatku.  
 
2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena diela sa mení na novú celkovú cenu diela vo výške 75 

639,10 EUR bez DPH. 
 

2.4. Zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ je povinný dokončiť dielo za dohodnutých podmienok a ceny 
podľa tohto Dodatku bez ohľadu na akékoľvek ďalšie zmeny cien.  

 
Článok III. 

Záverečné ustanovenia 
 

3.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.  
 
3.2. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, je formulovaný určito 

a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 
 
3.3. Tento Dodatok je vyhotovený v  troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z čoho objednávateľ 

obdrží (2) podpísané rovnopisy a zhotoviteľ (1) podpísaný rovnopis. 
 

Príloha: Súpis vykonaných prác doručený e-mailom 05.05.2022 
 
 

V Šarišských Dravciach dňa 10.5.2022                             
 
objednávateľ: 
 
Obec Šarišské Dravce 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Marko Angelovič, starosta obce 
 

V Šarišských Dravciach dňa .........2022                             
 
zhotoviteľ: 
 
jamibau, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Martin Šuhaj, konateľ 
 

 

 

 

 


