
 

Zmluva o dielo – dodatok č.1 
 

 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

v spojení s ust. § 3 ods. 4 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
 

 

medzi  

 

 

Objednávateľ:  Obec Petrovce nad Laborcom 
Zastúpený: Ing. Štefan Rovňak – starosta obce 

Sídlo:  Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce 

IČO:  00325619 

DIČ:  2020739116  

Bankové spojenie:  Prima banka 

Číslo bežného účtu IBAN:SK20 5600 0000 0042 0448 5001 
   

 

 

ďalej len „Objednávateľ“  

 

 

a  

 

 

Zhotoviteľ:                      mmm architects s.r.o. 

Zastúpený                         Miroslav Kic, Ing.,  

Sídlo:                                07254 Lekárovce 78  

IČO:                                 51475685   

DIČ:                                 2120716752     

Bankové spojenie:           Tatrabanka a.s, Bratislava  

Číslo účtu (IBAN):          SK43 1100 0000 0029 4505 3493 

Zapísaný v OR Okresného súdu KE I, oddiel Sro, Vložka č.. 43451/V                         
 

 

ďalej len “Zhotoviteľ“  

 

 

ďalej spoločne “zmluvné strany“  

 

 

 

Preambula 
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s 

názvom: „PD stavby: Rekonštrukcia a zvýšenie kapacity Materskej školy“, zmena PD 

 

 

 
 



Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) 

vypracovať a dodať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa dielo:  

 

„PD stavby: Rekonštrukcia a zvýšenie kapacity Materskej školy“ (ďalej tiež ako „PD“)  
ďalej aj ako „predmet zmluvy“, alebo „dielo“ – zmena PD z dôvodu požiadavky Okresného 

riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach na vytvorenie chránenej únikovej cesty. 

 

Ostatné body bez zmien. 

 

Článok 2 

Termíny a spôsob plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne splniť predmet zmluvy v rozsahu podľa článku 1, v súlade s touto 

zmluvou, uvedeného v preambule tejto zmluvy, riadne a včas.  

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo: 

Dokumentácia pre zlúčené územné a stavebné povolenie – zmena PD do 28.10.2022. 

 

2. Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 ods. 1 sa uskutoční na základe Protokolu o 

odovzdaní a prevzatí (ďalej len „protokol“), podpísaného oboma zmluvnými stranami. Protokol 

Zhotoviteľ vyhotoví v dvoch origináloch a bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a 

Zhotoviteľovi, predmet plnenia a prílohy, pričom protokol musí jasne preukázať, že predmet zmluvy 

bol zhotovený a dodaný podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. Jeden originál protokolu je 

určený pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa.  

4. Predmet tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním PD v zmysle čl. 1. tejto 

zmluvy Objednávateľovi.  

 

Článok 3 ostáva bez zmien. 

 

Článok 4 

Cena a platobné podmienky 

 

 

1.1. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vrátane inžinierskej činnosti pod názvom:  

„PD stavby: Rekonštrukcia a zvýšenie kapacity Materskej školy“, zmena PD 

 

      Cena bez DPH :  1.850,00 eur 

      DPH 20%        :   0,00 eur 

      Cena s DPH   :   1.850,00 eur 

Nie sme platcami DPH. Cena je konečná.  

     Uvedená cena celkom s DPH je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi 

vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy 

 

2. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela podľa čl. 4 ods. 1 tejto zmluvy bude faktúra 

vystavená Zhotoviteľom po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. Lehota splatnosti faktúry je 15 

kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Zhotoviteľom Objednávateľovi. Súčasťou 



faktúry bude Protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. 

3. Objednávateľ uhradí cenu podľa bodu 1 tohto článku za riadne splnený predmet zmluvy, prevodom 

finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe vystavenej 

faktúry. 

4. Faktúra vyhotovená v 1 rovnopise musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov 

upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov. 

5. Faktúra – daňový doklad vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať číslo zmluvy a názov diela: 

„PD stavby: Rekonštrukcia a zvýšenie kapacity Materskej školy“. 

 

6. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. V 

prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať 

náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto zmluve, 

Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu resp. prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný 

predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu 

predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej 

peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa. 

 

Článok 5, ostáva bez zmien. 

 

 

Článok 6, ostáva bez zmien. 

 

 

Článok 7, ostáva bez zmien. 

 

 

Článok 8, ostáva bez zmien. 

 

 

Článok 9, ostáva bez zmien. 

 

 

 

 

 

 

 

        V Lekárovciach, dňa: 20.9.2022                               V Petrovciach nad Laborcom, dňa: 20.9.2022 

 

        Za Zhotoviteľa :                                                        Za Objednávateľa :  

 

 

 

 

 

 

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

        Ing. Miroslav Kic, konateľ                                         Ing. Štefan Rovňák – starosta obce 

  


