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Objednávateľ :     
 

• Obchodné meno:   KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 

• Sídlo:                       Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, SR   

• Identifikátory:               IČO :  34 139 800, IČ pre DPH : SK2020387336 

• Zápis v obchodnom registri:      Okresný súd Trenčín, oddiel : Sa, vložka číslo : 123/R 

• Menom spoločnosti koná:       Ing. Roman Ušiak, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
• Číslo účtu (IBAN):                SK62 1100 0000 0026 2780 0780          

• ( ďalej len „ objednávateľ „ v príslušnom gramatickom tvare  )  
 
a 
 

Zhotoviteľ :        

 

• Obchodné meno:              SI.DA s.r.o. 

• Sídlo:                P.O. Hviezdoslava 67/16, 018 51 Nová Dubnica, SR  

• Identifikátory:               IČO : 44 700 610, IČ pre DPH : SK2022811021 

• Zápis v obchodnom registri:      Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 21562/R 

• Menom spoločnosti koná: Pavol Katerinčin, konateľ 
• ( ďalej len „ zhotoviteľ „ v príslušnom gramatickom tvare  )  

 
 

• uzatvárajú v zmysle § 536 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 
znení  t ú t o  : 

  
 

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. KD 012/2019 

 
 
Článok I. 
Predmet dodatku 
 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.06.2019 Zmluvu o dielo č. KD 012/2019 (ďalej „Zmluva 
o dielo“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo, ktorým sa 
rozumie: „Rekonštrukcia montážnej haly – remíza, súp. č. 1430 na pozemku, parc. č. KN-C 
805/13, k.ú. Prejta“ v rozsahu vyplývajúcom zo Stavebného povolenia vydaného Mestom 
Dubnica nad Váhom, č.j. Výst.-4096/2019-Va-TS1-A/20 zo dňa 12.04.2019, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 14.05.2019 a príslušnej projektovej dokumentácie a tiež 
v zmysle prílohy k tejto zmluve (ďalej „dielo“).  
 

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo, a to na vypustení časti textu čl. III., bod 1. 
Zmluvy o dielo v znení: 
 

• Celková cena diela je stanovená dohodou vo výške spolu: 958 859,00  EUR bez DPH (v zmysle 
§ 69, ods. 12, písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH sa daňová povinnosť prenáša). 

 
a na jeho nahradení textom v znení: 
 

• Celková cena diela je stanovená dohodou vo výške spolu: 866 536,69  EUR bez DPH (v 
zmysle § 69, ods. 12, písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH sa daňová povinnosť 
prenáša). 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli aj na zmene prílohy Zmluvy o dielo, a to na vypustení položky 78: 

Povrchová úprava betónových podláh z Ucrete DP10 vrátane prípravy podkladu (frézovanie, 
tryskanie, brúsenie) a na zodpovedajúcej zmene celkových súm, tak, že cena celkom sa mení na 
866 536,69 EUR. 
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Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie 

v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná voľnosť v čase podpisu 
dodatku nie je ničím obmedzená. Obsahu dodatku rozumejú a na znak súhlasu s ním a vôle byť 
ním viazaní tento dodatok podpisujú. 

 
2. Dodatok bol vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých po dvoch prevzala každá zmluvná strana po 

jeho podpise. 
 
 

V Dubnici nad Váhom, dňa 04.11.2019 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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

Ing. Roman Ušiak Pavol Katerinčin 
predseda predstavenstva konateľ 

KONŠTRUKTA - Defence, a.s. SI.DA s.r.o. 
 

 


