
 
Dodatok č.1 

k Zmluve o dielo č. Z20161452_Z 
Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 

I.  Zmluvné strany 
 

 
1.1. Objednávateľ: 
 
Obchodné meno: Obec Chmeľnica 
Sídlo: Chmeľnica 103, 06401 Chmeľnica, Slovenská republika 
IČO: 00329916 
DIČ: 2020698548 
IČ DPH:  
Číslo účtu: SK7802000000002930781957 
Tel: +421524324894 
 
 
1.2. Dodávateľ: 
 
Obchodné meno: AGGER, s.r.o. 
Sídlo: Majerná 107/30, 03601 Martin, Slovenská republika 
IČO: 45982007 
DIČ: 2023166948 
IČ DPH: SK2023166948 
Číslo účtu: SK6711000000002943008883 
Tel: 0903483983 
 
 

II. Predmet dodatku 
 

Predmetom tohto dodatku je úprava dohodnutých podmienok Zmluvy o dielo Z20161452_Z 
(„zmluva“) uzatvorenej dňa 01.02.2016 v bodoch týkajúcich sa detského ihriska, nasledovne:   

Detské ihrisko bude zrealizované  na základe Cenovej ponuky vyhotovenej 3.05.2018, ktorá 
je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku zmluvy a tvorí jeho Prílohu číslo 1. 

Detské ihrisko bude financované z vlastných prostriedkov obce.  

Cena za detské ihrisko je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 
Z.z. o cenách a vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 
Z.z. o cenách, na základe  rozpočtu zhotoveného zhotoviteľom podľa predloženej cenovej 
ponuky vo výške 9.534,- € s DPH. 

Objednávateľ  sa  zaväzuje  zaplatiť  zhotoviteľovi  dohodnutú  cenu  za  dielo  na  základe 
faktúry (daňového dokladu), na účet zhotoviteľa, vystavenej zhotoviteľom nasledovne : 

 



Suma 9.534,- € s DPH, tj. 100% z celkovej ceny diela s DPH, v  lehote  najneskôr do 30 dní,  
odo  dňa prevzatia  diela  objednávateľom, na základe písomného protokolu, podpísaného 
účastníkmi tejto zmluvy, konečnou faktúrou. 

Prílohou faktúry bude Preberací protokol a Dokumenty preukazujúce zhodu herných zariadení 
a umelého povrchu s platnou legislatívou.  

Termín ukončenia a odovzdania diela podľa tohto Dodatku zmluvy bude v lehote do 6 -9 
týždňov (predpoklad do 31.7.2017) odo dňa podpísania tohoto dodatku. 

Na zariadenia poskytuje zhotoviteľ záruku v zmysle Prílohy č.2: Záručný list -  DETSKÉ 
HERNÉ ZARIADENIA, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku zmluvy. 

 

II. Ostatné ustanovenia 
 

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti a nezmenené. Tento dodatok nadobúda 
účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
po dve vyhotovenia. 

 

 

 

 

Objednávateľ:                                                            Zhotoviteľ: 

 

                        Podpísané            Podpísané 

 

 

Chmeľnica,   dňa  11.05.2018                Martin,   dňa 11.05.2018   

 

 

 

 

 


