
Dodatok č. 1 

 ku zmluve o   dielo zo dňa       25.08.2021  

1. Objednávateľ: 

Obec Zemplínske Jastrabie  

Sídlo: Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie  

Štatutárny zástupca: RNDr. Daniel Kenderka, starosta obce 

Zástupca na rokovanie o veciach technických: RNDr. Daniel Kenderka-starosta obce  

IČO: 00 332 216 

DIČ: 20 2077 3634 

E-mail: obec@zemplinskejastrabie.sk 

( ďalej len „ objednávateľ“ ) 

2. Zhotoviteľ:   

bagrik, s.r.o.   

Sídlo:  Okružná 12/29, 076 64 Zemplínska Teplica 

Štatutárny zástupca: MDDr. Štefan Šosták, MBA,  konateľ  

Zástupca na rokovanie o veciach zmluvných : 

MDDr. Štefan Šosták, MBA technických : 

MDDr. Štefan Šosták, MBA  

IČO: 53 770 021 

(ďalej len „ zhotoviteľ “ ) 

uzatvorili dňa 25.08.2021 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre 

objednávateľa dielo – stavbu k zákazke: „Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci 

Zemplínske Jastrabie“ (ďalej len „Zmluva o dielo“). 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo: 

• V čl. 5 bod 5.2 Zmluvy o dielo sa mení pôvodná cena za dielo vo výške 8.940,- Eur na sumu: 

Cena bez DPH  11.480,- EUR 

DPH 20 %                        0,-  EUR 

Celková cena diela                   11.480,- EUR  

• V nadväznosti na zmenu ceny za dielo pôvodný Výkaz výmer nahrádza nový Výkaz výmer. 

Nový Výkaz výmer tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 1. k Zmluve o dielo. 

• Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo znením tohto dodatku ostávajú nedotknuté v plnom 

rozsahu v platnosti a účinnosti. 

• Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 



• Zmluvné strany svojimi podpismi na zmluve potvrdzujú, že sa so všetkými ustanoveniami 

tohto Dodatku riadne oboznámili, tieto sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich 

slobodnú a vážnu vôľu upraviť vzájomné vzťahy dohodnutým spôsobom, zmluvná voľnosť 

zmluvných strán nie je žiadnym spôsobom obmedzená a Dodatok nie je uzavretý v tiesni 

a ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripájajú oprávnení 

zástupcovia zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy. 

• Tento Dodatok bol vyhotovený v dvoch  rovnopisoch. Po jeho podpise objednávateľ a 

zhotoviteľ obdržia  jedno vyhotovenie. 

V Zemplínskom Jastrabí dňa 19.12.2022             V Zemplínskom Teplici dňa 19.12.2022 

Objednávateľa: Zhotoviteľa: 

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

Obec Zemplínske Jastrabie                                      bagrik, s.r.o. 

Zast.: RNDr. Daniel Kenderka  zast.: MDDr. Štefan Šosták, MBA 

Prílohy: Výkaz výmer 


