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Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2021 
 

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov 

 

  

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ  :     

     

Obchodné meno  :  Obec Hubová 

Sídlo    :  Pri Váhu 70/70, 034 91  Hubová  

Štatutárny zástupca :  Ing. Stanislav Nechaj, starosta 

IČO    :  00 315 214 

DIČ    :  2020589549          

Bankové spojenie :  VÚB, a.s. 

č. ú.    :  SK37 0200 0000 0000 1992 4342  

Tel.    :  0944 191 911  

E-mail    :  starosta@obechubova.sk   

 

 

Zhotoviteľ :  
                   

Obchodné meno  : TetraStav, s.r.o.                       

Sídlo    : Štiavnička 245, 034 01 Ružomberok   

Zapísaný v   : OR Okr. Súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 14762/L    

Štatutárny zástupca : Ing. Miroslav Jadroň, konateľ spoločnosti     

Bankové spojenie  : UniCreditBank Slovakia, a.s.   

č. ú.   : SK06 1111 0000 0010 2421 0007      

IČO    : 36 416 851                             

IČ DPH   : SK2021824904                        

DIČ    : 2021824904                             

Tel.    : +421 444 327 724    

E-mail    : tetrastav@tetrastav.sk     

 

(Ďalej aj ako „Zmluvné strany“) 

 

 

Preambula 

 

Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 3 je navýšenie cien niektorých stavebných materiálov z dôvodu  

narastajúcej inflácie v rámci sveta i Slovenskej republiky, nedostatku niektorých druhov stavebných 

materiálov, z titulu globálnej ekonomickej geopolitickej situácie vo svete, ktorá negatívne ovplyvňuje aj 

Slovensko.  

 

Čl. II. 

Predmet Dodatku 

 
2.1. Predmetom tohto Dodatku je úprava ceny za dielo – rozpočtu stavebných prác, ktorý je súčasťou Zmluvy 

o dielo č. 1/2021 zo dňa 28.10.2021 ako príloha č. 1.  

2.2. Týmto Dodatkom č. 3 sa mení znenie bodu 5.1 čl. V Zmluvy o dielo č. 1/2021 nasledovne: 

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II bola zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona 

NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 

Z.z. a predstavuje: 
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Cena bez DPH  178 796,68            

DPH  20%                35 759,34                        

_____________________________ 

Spolu s DPH  214 556,02 
 

Slovom: dvestoštrnásťtisícpäťstopäťdesiatšesť eur a dva centy  

 

 

2.3. Týmto Dodatkom č. 3 sa mení aj príloha č.2 Zmluvy o dielo č. 1/2021 „zoznam subdodávateľov“. Nakoľko 

sa zvýšili jednotkové ceny niektorých vybraných položiek rozpočtu, zvyšuje sa aj suma podielu zákazky 

zadaná uvedenému subdodávateľovi.  

2.4. Tento Dodatok č. 3 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s čl. XIII. bod 13.3 Zmluvy o dielo č. 

1/2021.  

2.5. Týmto Dodatkom č. 3 sa nemení charakter pôvodnej Zmluvy o dielo č. 1/2021, jej rozsah, podmienky na 

jej uzatovrenie, nemení sa Zhotoviteľ diela.  

2.6. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude jednotlivé položky, ktorých navýšenie sa týka, faktúrovať zvlášť. 

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

3.1. Ostatné články nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú v pôvodnom znení a v platnosti. 

3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a 

Zhotoviteľ 1 vyhotovenie. 

3.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nesledujúcim dňom jeho zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa a v CRZ.  

 

Príloha č. 1 - ocenený výkaz výmer s navýšenými jednotkovými cenami vybraných položiek  

Príloha č. 2 -  zoznam subdodávateľov  

 

 

 

 

 

 

za Zhotoviteľa :                                                                  za Objednávateľa: 

 

 

V Ružomberku, dňa ....................               V Hubovej, dňa ........................... 

 

 

 

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

Ing. Miroslav Jadroň      Ing. Stanislav Nechaj, starosta obce 

konateľ TetraStav, s.r.o.   


