
DODATOK č. 1  
k ZMLUVE O DIELO 

 
č.01/2009 zo dňa 07.07.2009 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 
v znení neskorších predpisov 

 
na spracovanie projektovej dokumentácie: 

„Rekonštrukcia zdravotného strediska vo Veľkej Lomnici“  
 
 
Čl.1.Zmluvné strany 
 
1.1.Zhotoviteľ:       SEEP spol s r.o.  
        Irkutská 15 
        040 12 Košice 
 
Štatutárny zástupca:      Ing. Milan Zvara 
        Ing.arch. Róbert Zvara 
                   konateľ spoločnosti 
Osoba oprávnená na jednanie 
vo veciach technických:     Ing. Viktória Mitrová 

Ing. Jana Virgalová 
Telefón:       055/644 14 19 
Fax:        055/644 14 19 
Bankové spojenie:      Tatrabanka a.s. Košice 
Číslo účtu:       2626814363/1100 
IČO:        365 794 24 
DIČ:        20 218 34 859 
 
 
1.2.Objednávateľ:      Obec Veľká Lomnica   

Obecný úrad 
        Tatranská 175/23 

059 52 Veľká Lomnica 
 
Štatutárny zástupca:      Mgr. Peter Duda 
        starosta obce 
 
Osoba oprávnená na jednanie    Mgr. Peter Duda 
vo veciach technických:         
Telefón / Fax:       052/456 1444; 052/456 13 93 
Bankové spojenie:      VÚB a.s. Poprad   
Číslo účtu:       927 328562/0200 
IČO:        326 666   
IČ DPH:          
 
 
 



Na základe vzájomnej dohody zmluvné strany uzatvorili Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 
č. 01/2009 zo dňa 7.7.2009, ktorým sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne: 
 

Čl. 3 
Rozsah a obsah diela 

Týmto dodatkom sa ruší v čl. 3, ods. 3.1 ustanovenie zmluvy v časti autorský dozor stavby. 
 

Čl. 5 
Čas plnenia 

Týmto dodatkom sa  ruší v čl. 5, ods. 5.1.5. ustanovenie zmluvy v časti autorský dozor stavby.  
 

Čl. 7 
Cena diela, platobné podmienky 

Týmto dodatkom sa ruší v čl. 7, ods. 7.1.5.  ustanovenie zmluvy v časti - Výkon autorského 
dohľadu GP v sume 4 675,00 €, a súčasne sa mení odsek 7.1.3. zo sumy 12 622,50 € na sumu 
10 507,50 €, čím sa celková fakturovaná cena diela mení na celkovú výšku 25 000,-€. 
 
Týmto dodatkom sa  čl. 7, ods. 7.6 zmluvy mení nasledovne: 
 
 Zhotoviťeľ požaduje, od objednávateľa zaplatiť platby na základe splátkového 
kalendára po vystavení faktúr, so splatnosťou 14 dní nasledovne: 
1. splátka –  po odovzdaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, do 7 
kalendárnych dní po doručení daňového dokladu (faktúry) 40 % z celkovej sumy 
................................................................................................................................... 10 000,- € 
 
2. splátka -  .do 30.04.2011............................................................................              3 000,- € 
3. splátka -  .do 31.05.2011............................................................................              3 000,- € 
4. splátka -  .do 30.06.2011............................................................................              3 000,- € 
5. splátka -  .do 31.07.2011............................................................................              3 000,- € 
6. splátka -  .do 31.08.2011............................................................................              3 000,- € 
 
 

Všeobecné ustanovenia 
 

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 1/2009 a nadobúda účinnosť 
a platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 
 
Dodatok je možné meniť iba so súhlasom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. 
 
Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú týmto dodatkom nedotknuté. 
 
Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní 
obdrží po jednom vyhotovení. 
 
V Košiciach, 09.03.2011 
 
    signet          signet  
Objednávateľ:                                                                       Zhotoviteľ: 
Mgr. Peter Duda      Ing. ZVARA Milan 
starosta obce       konateľ spoločnosti 


