
Dodatok k zmluve o dielo č.2 
uzavretej podľa § 536 a nasledovných ustanovení Obchodného zákonníka 

 
I.  ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1. Objednávateľ :  OBEC Kapišová 

Sídlo organizácie :  Kapišová č. 82 
  Štatutárny zástupca :  Pavol Fek                                                                            
  Kontaktná osoba :  Pavol Fek 
  Právna forma :  Samospráva 
  IČO :    00330531 
  DIČ :    2020808658 
  Bankové spojenie, č. účtu : VÚB, a.s. Svidník, č.ú. 259266332/0200 
  Tel :    0905 482666 
  e-mail, WEB :   kapisova@kapisova.sk, www.kapisova.sk 
 
 
      ďalej len objednávateľ 
 

1.2. Zhotoviteľ :   Brastav, s.r.o. 
Sídlo organizácie :  Bardejovská 354/38, 089 01 Svidník 

  Štatutárny zástupca :  Michal Cocuľa 
  Kontaktná osoba :  Michal Cocuľa 
  Právna forma :  Spoločnosť s ručením obmedzeným 
  Registrácia :   Okresný súd Prešov, 05.10.1999 
  IČO :    36463175 
  DIČ :    2021522701 
  Bankové spojenie, č. účtu : VÚB, a.s. Svidník, č.ú. 1365606253/0200  

Tel  :    0905 295187 
e-mail :   info@brastav.sk   
 
    ďalej len zhotoviteľ 
 
Zhotoviteľ a Objednávateľ týmto uzatvárajú medzi sebou dodatok k Zmluve 

špecifikovanej v článku V. Cena tohto dodatku s nasledovným znením /ďalej len ako 
„Dodatok“/ : 

 
 2.  PREDMET DODATKU  

 
2.1.Zmluvné strany medzi sebou dňa 7.6.2010 uzatvorili Zmluvu o dielo, predmetom ktorej  

bolo:  
 

-Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykoná pre 
objednávateľa práce „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Kapišová“ podľa 
Súťažných podkladov pre spracovanie a predloženej ponuky na predmet obstarávania. 
-Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 
v cene dohodnutej v zmluve. 

 
 

 



       2.2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 5.2. Zmluvy v nasledovnom rozsahu: 
 
              Pôvodné znenie bodu 5.2. Zmluvy :  

 
5.2.  Celková cena diela je  
          Celkom bez DPH ...........................188 732,47 EUR 
          DPH 19 % ...................................... 35 859,17 EUR 
          ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
          Celkom s DPH................................224 591,64 EUR 
 
 
     Nové znenie bodu 5.2. Zmluvy : 
 
5.2.Celková cena diela je : 

 
Celkom bez DPH ............................... 188 731,00 EUR 
DPH 20 % ..........................................   37 746,20  EUR 
Celkom s DPH ................................... 226 477,20 EUR 
 
Cena slovom : Dvestodvadsaťšesťtisícštyristosedemdesiatsedem eur 20/100 
 
 

     2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. 
 
 

 
 3.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
3.1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že účinnosťou Dodatku sa Dodatok stáva súčasťou      
       Zmluvy, pričom všetky pojmy uvádzané v Dodatku majú rovnaký význam, aký im bol 
       Daný v Zmluve, ak nie je výslovne ustanovené inak. 
3.2. Dodávateľ/Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 
       s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 
       o poskytnutí NFP , a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť: 
       Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä: 

- Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
- Úrad následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 
       a nimi poverené osoby, 
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
- Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a/ až d/ v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a ES. 
 
 

3.3. Dodatok je uzavretý okamihom podpisu oboch zmluvných strán  a nadobúda účinnosť 
       v deň nasledujúci po dni zverejnenia Dodatku zmluvy na internetovej stránke obce. 

 



3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu podpisujú dobrovoľne , nie v tiesni, ani pod 
nátlakom, pri plnom vedomí. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy 
oboznámili a že bezvýhradne súhlasia so všetkými jej bodmi. 

3.5. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dve 
vyhotovenia. 

 
 
 
 
Vo Svidníku, 7. 10. 2011 
 
 
 
 
Objednávateľ :      Zhotoviteľ : 
 
 
 
 
 
........................................     ..................................................... 
       Pavol Fek                   Michal Cocuľa 
     starosta obce                      konateľ 
 
 

 
 
 
 


