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DODATOK č. 1 
k Zmluve o dielo č. 09/2017 

uzatvorená  podľa ustanovení § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník                                                   
v znení neskorších prepisov ,  

zmluvné strany: 
  
NOVOVITAL, príspevková organizácia Mesta Nové Zámky  
Hlavné Námestie 7, 940 35 Nové Zámky  
IČO: 34014721  
DIČ: 2020143191, IČ DPH: SK 2020143191 
zapísaný v OR OS Nitra, Po  vložka č.  10058/N 
bankové spojenie: VÚB, a. s., 
č. účtu : IBAN : SK85 0200 0000 0012 3266 9955 
zastúpený : Ing. Ľudovít Lebó  
(ďalej len ako  „objednávateľ“)  

 
a  
 

Eleven Slovensko s.r.o. 
Jesenského 82, 943 01 Štúrovo   
IČO:  46057021 
DIČ: 2023208880 , IČ DPH: SK2023208880  
Zapísaný v: OR OS Nitra, Sro vložka č. 28508/N                                              
bankové spojenie:  VÚB, a. s.  
č. účtu:  IBAN  : SK79 0200 0000 0029 1098 0553 , SK72 0200 0000 0028 6945 2651 
Zastúpený:  Gyula Szűcs 
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
 
 

 

za nasledovných podmienok : 

uzatvárajú tento Dodatok č.1  k Zmluve o dielo č. 09/2017 
zo dňa 18. 04. 2017 (ďalej len „ Zmluva“) nasledovne : 

 

Článok I. 

1.  Po uzavretí zmluvy o dielo so zhotoviteľom na základe ukončeného verejného obstarávania,  zhotoviteľ po 

obhliadke miesta dodania diela zistil , že časť požadovaných atrakcií objednávateľom z technických dôvodov nie je 

možné vykonať  a preto bude  rozsah prác a technológií oproti výkaz výmer menší čo má za následok zmenu ceny 

za predmet zákazky .Z tohto dôvodu je potrebné zmluvu o dielo zmeniť a znížiť cenu za dielo. 

 

2.  Zhotoviteľ existujúci výkaz  výmer prepracoval podľa prác a technológií ktoré budú realizované. Z pôvodného 

projektu sa nebude realizovať : vodná cesta , v časti spray pool – mušketa s tlačidlom 2ks a  v časti detský bazén – 

šmýkalka  zajac. Ostatné atrakcie budú realizované v zmysle projektovej dokumentácie.     

 

3.  Na základe zúženia rozsahu prác sa cena za dielo znižuje o  21 772 € bez DPH. Z uvedených dôvodov  sa mení 

cena za dielo uvedená v čl. V. ods. II. Zmluvy  nasledovne: 

 

Cena diela podľa zmluvy : 149 525 € bez DPH 

 Cena diela podľa dodatku č. 1 : 127 753  € bez DPH ( slovom stodvadsaťsedemtisícsedemstopäťdesiattri eur )    

DPH 20 % : 25 550,60,- €  

Cena vrátane DPH : 153 303,60 € s DPH ( slovom stopäťdesiattritisíctristotri  eur a šesťdesiat centov  )  
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Článok II. 
Čl. VI ods. 2 Zmluvy  sa ruší a mení nasledovne :  

  
 

Objednávateľ sa zaväzuje  uhradiť zhotoviteľovi cenu diela v štyroch častiach a to nasledovne :  
 

a) Prvú časť vo výške 30%  hodnoty celkovej ceny diela sumu  38 325,90,-  € bez DPH  ( slovom 
tridsaťosemtisíctristodvadsaťpäť eur a deväťdesiat centov ) uhradí do 7 dní odo dňa podpisu  zmluvy o dielo 
s úspešných uchádzačom, ktorá bude slúžiť  ako záloha na zhotovenie diela. Uvedenú sumu uhradí objednávateľ 
na účet zhotoviteľa na  základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.  
 
b) Druhú časť vo výške  20% z hodnoty celkovej ceny diela  sumu 25 550,60,-  € bez DPH                                              
(  slovom  dvadsaťpäťtisícpäťstopäťdesiat eur a šesťdesiat centov)   uhradí  do 7 dní odo dňa dodania materiálu 
na zhotovenie diela  a zahájenia prác na stavbe. Uvedenú sumu uhradí objednávateľ na účet zhotoviteľa na  
základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.  
 
c) Tretiu časť vo výške 25 % hodnoty celkovej ceny diela sumu   31 938,25,- € bez DPH ( slovom 
tridsaťjedentisícdeväťstotridsaťosem eur a dvadsaťpäť centov)  uhradí do 30 dní odo dňa prevzatia diela na 
základe preberacieho protokolu , ak bude dielo bez vád a bude v súlade so zmluvou o dielo a projektovou 
dokumentáciou. Uvedenú sumu uhradí objednávateľ na účet zhotoviteľa na  základe faktúry vystavenej 
zhotoviteľom.  
 
d) Štvrtú časť vo výške 25 % hodnoty celkovej ceny diela sumu  31 938,25,- € bez DPH ( slovom 
tridsaťjedentisícdeväťstotridsaťosem eur a dvadsaťpäť centov)  uhradí najneskôr do  31.01.2018.  Uvedenú sumu 
uhradí objednávateľ na účet zhotoviteľa na  základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.  

 
 
 

Článok III. 
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. 

 
1. Ostatné ustanovenia  zmluvy zostávajú nezmenené.  
2.  Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch  s platnosťou originálu , pričom každá zo zmluvných strán  

obdrží jedno  vyhotovenie tohto  dodatku. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,  zodpovedá ich 

skutočnej   vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne, úplne a slobodne prejavili, ktorý nebol urobený v 
tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť na znak  čoho pripájajú 
svoje vlastnoručné podpisy.    

 
 
 
Nové Zámky, dňa 21.04.2017      

 

 

 

 

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

Objednávateľ         Zhotoviteľ 


