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DODATOK Č. 1  
 K ZMLUVE O DIELO Č. 8/2020  

(ďalej ako „Dodatok č. 1“, resp. „Zmluva“) 
uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,  

v znení neskorších predpisov  
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

Objednávateľ: 
Názov:    Obec Ľubovec 
Sídlo:  Obecný úrad Ľubovec 103, 082 42 Bzenov 
IČO:        00 327 395  
DIČ:    2020543228  
V zastúpení:   Mgr. Jozefína Štofanová, starostka obce 
Osoby jednať 

vo veciach zmluvných:  Mgr. Jozefína Štofanová, starostka obce 
 vo veciach technických:  Mgr. Jozefína Štofanová, starostka obce 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:    SK37 0200 0000 0000 1862 3572 
Telefón:        051 / 779 62 35 
E-mail:    obeclubovec@ocu.sk, starosta@lubovec.sk 
Web:    www.lubovec.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)     
 
a  
 
Zhotoviteľ: 
Názov:    EKOPRIM s.r.o. 
Sídlo:    Strojnícka 17, 080 01 Prešov 
IČO:    317 10 115 
DIČ:    20 20 520 425 
IČ DPH:    SK2020520425 
V zastúpení:   Ing. Ľubomír Duplák, konateľ 

Daniela Mazancová Dupláková, konateľ 
Osoby jednať 

vo veciach zmluvných:  Ing. Ľubomír Duplák, Daniela Mazancová Dupláková 
 vo veciach technických:  p. Marko Berdis, Ing. Peter Repka 
Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s.  
IBAN:    SK1775000000004007822072 
Telefón:        051/7480700  
E-mail:    ekoprim@ekoprim.sk  
Zapísaný v registri:  Okresného súdu Prešov, oddiel Sro,  
Číslo zápisu:   vložka č. 2405/P 
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
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Čl. 1. Predmet Dodatku č. 1 
2.1. Účastníci pôvodnej zmluvy konštatujú, že na uvedenej stavbe sa vyskytli okolnosti 

brániace realizácií diela podľa dohodnutej ceny, ktoré boli nepredvídateľné v dobe 
uzatvorenia Zmluvy a vyžadujú si práce naviac podľa položkového rozpočtu prác naviac, ktorý 
je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1, ako príloha č. 1.  

2.2. Zmluvné strany sa v súlade s článkom 3 ods. 7 Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1, 
v zmysle ktorého sa cena pôvodnej Zmluvy mení a dopĺňa pôvodná Zmluva týmto Dodatkom 
č. 1 nasledovne:  

Čl. 3 ods. 2 
Cena diela pôvodná       

a) bez DPH           231 783,42 EUR  
b) DPH 20%         46 356,69 EUR  
c) Cena celkom s DPH      278 140,11 EUR 

 
Cena diela nová 

a) bez DPH           250 832,04 EUR 
b) DPH 20%            50 166,41 EUR  
c) Cena celkom s DPH      300 998,45 EUR 

 

Čl. 2 Záverečné ustanovenia 
2.1  Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Nadobúda platnosť dňom 

podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jeho zverejnenia podľa § 5a zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

2.2 Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jej 
podpise štyri a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté 
 Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti.  
2.4. Zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov. 
2.5. Tento Dodatok č. 1 k pôvodnej Zmluve je povinne zverejniteľný a zmluvné strany súhlasia s 

jeho zverejnením v plnom rozsahu. 
2.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili vážne, určite a zrozumiteľne, nie 

v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, porozumeli 
jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali. 

 

Prílohy: Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer s vyznačením naviac prác 
 

V Ľubovci, dňa:  09.03.2021     V Prešove, dňa 9. marca 2021  
      
 

 
 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa 
Obec Ľubovec      EKOPRIM, s.r.o 
Mgr. Jozefína Štofanová    Daniela Mazancová Dupláková 
starostka obce      konateľ 
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