
Dodatok č. 3 

k Zmluve o dielo „Zvýšenie energetickej hospodárnosti materskej školy v obci Sečianky“ 

 (ďalej len „Dodatok“) 

 

Objednávateľ: Obec Sečianky 

Sídlo: 991 10 Sečianky 89 

Zastúpený:  PhDr. Jozef Deák – starosta obce 

IČO: 00648574 

DIČ: 2021173440 

Tel. č.: 047/ 488 81 18 

E-mail: ocusecianky@gmail.com 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s. 

Číslo účtu:  SK65 5600 0000 0060 3665 5014 

 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ: EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.o. 

Sídlo: Mojš 201, 010 01 Mojš 

Zastúpený: Ing. Igor Nesselmann – konateľ spoločnosti 

Zapísaná v: OR, Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 68077/L 

IČO: 50973487 

DIČ: 2120546494 

IČ DPH: SK2120546494 

Bankové spojenie: Unicredit Bank, a.s. 

IBAN:  SK96 1111 0000 0014 5858 0013 

Tel. č.:  +421 905 553 878 

E-mail: euroinvestingslovakia@gmail.com 

 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné 

strany“, alebo jednotlivo „Zmluvná strana“ 

 

 

Čl. I.PREDMET DODATKU 

 

1.1. Zmluvné strany sa v zmysle článku X. Záverečné ustanovenia, bod 10.2. Zmluvy o dielo „Zvýšenie 

energetickej hospodárnosti materskej školy v obci Sečianky“ uzatvorenej dňa 13.03.2020 (ďalej len 

„Zmluva“) dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo „Zvýšenie energetickej 

hospodárnosti materskej školy v obci Sečianky“ v tomto znení: 

 

 

1.1.1. Článok II. Predmet zmluvy, bod 2.1 sa mení nasledovne: Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo 

„Zvýšenie energetickej hospodárnosti materskej školy v obci Sečianky“ v rozsahu uvedenom 

v upravenom Výkaze – Výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo 

mailto:ocusecianky


„Zvýšenie energetickej hospodárnosti materskej školy v obci Sečianky“ a tvorí Prílohu č. 1 

tohto Dodatku. 

1.1.2. Článok IV. Cena a platobné podmienky, bod 4.1. sa mení nasledovne: Zmluvne strany sa 

dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za 

celý predmet Zmluvy, ktorá je doložená Výkazom – Výmer: 

 

Spolu bez DPH    83 986,08 EUR 

DPH 20%    16 797,22 EUR 

Spolu  100 783,30 EUR 

Slovom:  Stotisícsedemstoosemdesiattri EUR 30/100 

 Ceny budú vyčíslené v eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 

 

Čl. II. OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

2.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, 

zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave. 

 

 

Čl. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na internetovej stránke Objednávateľa. 

 

3.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom tri (3) 

rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) rovnopis obdrží Zhotoviteľ. 

 

3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, 

určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu 

ho vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

 

V Sečiankach, dňa      V Sečiankach, dňa  

 

Za Objednávateľa:     Za Zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

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

PhDr. Jozef Deák, starosta obce    Ing. Igor Nesselmann, konateľ spoločnosti 

 

 

 

 

Príloha č. 1 – Ocenený Výkaz - Výmer 

   


