
DODATOK č.l k Zmluve o dielo č. 25 /2021
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení

neskorších predpisov (ďalej len “zmluva“)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
Tel.:

Obec Ľubotice
Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice 
JUDr. Miroslav Makara, starosta obce 
00 690 538 
2021302965 
051/7480 902

Bankové spojenie 
IBAN:

Všeobecná úverová banka, a.s. 
SK88 0200 0000 0000 2972 8572

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
zmluvných JUDr. Miroslav Makara, starosta obce 

(ďalej len „ objednávateľ“)

a

Zhotovitel’:
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Tel., fax:
Bankové spojenie 
Číslo účtu:
Osoby oprávnené
- zmluvných
- realizačných

Ing Jozef Markocsy,EGM 
Hapákova 11, 080 06 Ľubotice 
Ing.Jozef Markocsy, majiteľ 
14320533 
SK1020740919 
1020740919
0905 646 691,0905 646 691 

: Všeobecná úverová banka.a.s. Prešov
SK59 0200 0000 0002 4264 1572 

rokovať vo veciach:
Ing. Jozef Markocsy 
Ing. Jozef Markocsy 
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet zákazky

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet 
zákazky: „Ľubotice - oprava ul. Záhradná“, (ďalej len „predmet zákazky“ alebo „dielo“), ktorá 
bola obstaraná dňa 25.11.2020 postupom podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“) . Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť.

IV. Cena

1. Cena za dielo špecifikovaná v čl. IV. bod 2 tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku 
verejného obstarávania a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a sa mení následovně :
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2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. IV. bod 1 činí:

a/ pôvodná cena
Celkom za stavbu bez DPH: 39 558,50 €
DPH 20%: 7 911,70 €
spolu za pôvodnú stavbu s DPH: 47 470,20 €

b/ nová cena
Celkom za dodatok stavby bez DPH : 1 835,- €
DPH 20% 367,- €
Spolu za dodatok stavby s DPH : 2 202,- €

c/ Cena celkom
Celkom cena aj s dodatkom bez DPH : 41 393,50 €
DPH 20% 8 278,70 €
Spolu cena za predmetnú stavbu s DPH: 49 672,20 €

Slovom :Štyridsaťdeväťtisícšestosedemdesiatdva eur. 20 centov

3. Jednotkové ceny uvedené v ocenenom výkaze výmer sú pre tú istú položku stavebnej práce 
a dodávky rovnaké pre celé dielo aj s dodatkom, /viď priložený rozpočet /

XI. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č.l je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ aj zhotovitel’ obdržia 
objednávateľ dve vyhotovenia a zhotovitel’jedno.

2. Tento dodatok č.l nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a účinnosť nadobúda podľa ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v žnem neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 
sídle objednávateľa.

V Ľuboticiach, dňa V Ľuboticiach, dňa ŕQ.

Za zhotoviteľa Za objednávateľa

Ing. Jozef Markocsy,EGM 
majiteľ firmy

./

lag. Jozel MARK0CSY, EGti
Hapáková 11 

080 06 ĽUBOTICE/ y
y

JUDr. Miroslav Makara 
starosta obce
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