
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – Rekonštrukcia spevnených plôch na obecnom cintoríne 

Palárikovo. 

 

I. Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Názov:   Obec Palárikovo 

Adresa:   Hlavná 82, 941 11 Palárikovo  
Štatutárny zástupca: Mgr. Ľubica Karasová  

IČO:   00309176 

DIČ:    2021060767 
Bankové spojenie: VÚB Nové Zámky a.s.  

IBAN:    SK12 0200 0000 0001 7042 4172  

(ďalej len ako „objednávateľ“)  

 
a  

 

Zhotoviteľ: 
Názov:    FORA-STAV, s.r.o.  

Adresa:   Hledíkova 3, 942 01  Šurany 

Štatutárny zástupca:   Ing. Igor Foltín 
IČO:    36673749 

DIČ:    2022238713 

IČ DPH:   SK2022238713 

Bankové spojenie:  VÚB Šurany 
IBAN:    SK15 0200 0000 0022 1667 6754 

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu: Nitra 

Oddiel:   Sro 
Vložka č.:   18612/N 

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)  

 

II. Predmet dodatku 

 

 2.1    Predmetom tohto dodatku je úprava zmluvných podmienok Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) 

v zmysle bodu 5.3 Zmluvy z dôvodu zistenia nutnosti vykonať práce nad rámec predloženej 

cenovej ponuky v procese VO, zapríčinených okolnosťami neznámymi pri podpise zmluvy.   

2.2.  Dielo bude vykonané podľa cenovej ponuky v zmysle bodu 2.3 Zmluvy a podľa cenovej ponuky, 

ktorou sa rozširuje predmet diela a ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. 

2.3 Vykonanie prác naviac je vynútené podložím chodníka, ktoré neumožňuje osadenie obrubníkov 

v šírke jestvujúceho chodníka, ale vyžaduje jeho rozšírenie o 10 cm v celej dĺžke, t.j. 20m2. 

 

III. Cena za zhotovenie diela 

 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v celkovej výške 45 934,89 Eur vrátane DPH, 

(slovom:  štyridsaťpäťtisícdeväťstotridsaťštyri eur osemdesiatdeväť centov )  (ďalej len „cena 



diela“), pričom cena za práce vykonané naviac je 781,21 Eur vrátane DPH (slovom: 

sedemstoosemdesiatjeden eur a dvadsaťjeden centov). 

 

IV. Záverečné ustanovenia 

 

4.1.      Táto zmluva je podpísaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve prevzal pri podpise tejto   

             zmluvy objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ. 

4.2.  Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne, určite    

 a zrozumiteľne  na znak čoho ho zástupcovia zmluvných strán podpisujú, následne                  

 potom, ako si tento dodatok prečítali a jeho obsah porozumeli. 

 

 

Palárikovo, dňa:  07.10.2021      Palárikovo, dňa:  07.10.2021 

 

Zhotoviteľ:       Objednávateľ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        FORA-STAV, s.r.o. Šurany        Mgr. Ľubica Karasová 

        starostka obce Palárikovo 


