
D O D A T O K   č. 1  k 
 

ZM L U V E   O   D I E L O   č. Z201622858_Z 
 

uzatvorená podľa § 536  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov 

 
 

Zmluvné strany:  
 

1. Objednávateľ: Základná škola  
Sídlo: Námestie Jána Pavla II, 827 Vranov nad Topľou 
IČO: 37873385 
DIČ: 202 163 8487 
IBAN: SK 0702000000001636805757 
Telefonický kontakt: 0918512320 
 
(ďalej len objednávateľ“)  

 
Dodávateľ:  
SPORT SERVICE, s.r.o. 
Sídlo: Diaková 103, 038 02 Diaková, SR 
č. účtu: SK 07 1100 0000 0026 2902 7656 
IBAN: SK 42 0200 0000 0000 28722152 
IČO: 36785571 
DIČ: 2022387631 
IČ DPH: SK 2022387631 
         (ďalej len „dodávateľ“) 

 
 

na základe ZM L U V Y   O   D I E L O   č. Z201622858_Z čl.V, Záverečné ustanovenia- bod 5.5 
 

uzatvárajú tento dodatok č. 1: 
 
 

Čl. I. 
 
 

V pôvodnej zmluve v článku II., bod 2.3  Technické vlastnosti,  sa text v podrobnom aktualizovanom 
rozpočte:  
 „Kryt plôch pre telovýchovu-Tartan  hr.20mm školský striekaný - dodávka s bielym čiarovaním a 
montáž / 4 dráhy /  
 nahrádza textom:  
„Kryt plôch pre telovýchovu-Tartan hr.35-40mm školský striekaný - dodávka s bielym čiarovaním a 
montáž / 4 dráhy /  
Dôvod: Uvedený parameter zodpovedá minimálnym technickým požiadavkám na montáž tohoto typu 
športového povrchu./ Technical Hanbook SPORTS FLOORING- BASF The chemical Company/ 
  
V podrobnom aktualizovanom rozpočte ďalej upravte: 
 cena za jednotku / druhý stĺpec/       40,0 € - škrtnúť           a nahradiť       cena za jednotku     53,0 €      
v štvrtom riadku  /posledný stĺpec/   cena celkom 11616,0€ - škrtnúť a nahradiť cena celkom 15391,2€ 
Upraviť:  
 cena bez DPH 90 000,0 .-€,  DPH 20% 18000,00 .-€ cena s DPH 108 000.-€    - škrtnúť a nahradiť:  
 cena bez DPH 93 775,20.-€, DPH 20% 18755,04.-€  cena s DPH 112 530,24.-€     



 
Čl. II. 

 
 
1. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že sú oboznámení s obsahom 
tohto Dodatku zmluvy o dielo, že bola uzavretá podľa ich slobodnej vôle, vážne, je určitá 
a zrozumiteľná a nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.  
2. V súlade s §7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, dodávateľ 
súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov objednávateľom v rozsahu v akom sú uvedené 
v tomto dodatku k zmluve o dielo, pre potreby dosiahnutia predmetu zmluvy a za účelom ich 
spracovania v informačných systémoch objednávateľa ako aj oprávneného zverejňovania údajov 
v súlade s platnou právnou úpravou.   
3. Dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na webovej stránke.  
4. Dodatok k zmluve o dielo je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom po jednom exemplári obdrží 
objednávateľ aj dodávateľ.  
6. Dodatok k zmluve o dielo bol účastníkmi prečítaný, schválený a na znak toho, že obsahuje 
skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu i vlastnoručne podpísaná. 
 
 
 Vo Vranove , dňa  15.09.2016 
 
 
 
 
...............................................................                   ................................................................  
Objednávateľ:      Dodávateľ: 
Základná škola- riaditeľka školy  Ľuboš Rejko, konateľ spoločnosti 
     
 
 
 
 
 
 
 
 


