
DODATOK Č. 1 
K ZMLUVE O DIELO NA STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
medzi 

Objednávateľom: 
zastúpeným: 
so sídlom: 
bankové spojenie: 
IČO: 

Mesto Senec 
Ing. Karol Kvál, primátor 
Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec 
562441/5200 
00305065 

a 

Zhotoviteľom: 
zastúpeným: 
so sídlom: 
bankové spojenie 
IČ DPH: 
IČO: 

IN REÁL . spol. s r.o. 
Ing. Kopecký Marián, konateľ 
Boldocká30I,903 01 Senec 

SK2020363840 
34112162 

zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka č. 
12409/B 

V súlade s ustanovením článku IX. Záverečné ustanovenia ods. 1 Zmluvy o dielo na stavebné 
úpravy objektu zo dňa 08. 02. 2 011 sa táto mení a dopĺňa takto : 

1. Článok II. Cena znie: 

„ Zhotoviteľ zhotoví dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Dohodnutá 
zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 
I 8/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a činí: 

a) Cena za práce podľa cenovej ponuky zo dňa 3 1.1.2011 celkom 6 648.- € bez DPH. 

b) Cena za práce naviac podľa súpisu prác zo dňa 1.3.2011 celkom 669,- € bez DPH. 

SPOLU: 7 317,- € bez DPH 

K uvedenej cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov." 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné úpravy 
objektu je „Súpis naviac prác a dodávok pri stavebných úpravách v priestoroch na 
Pribinovej ulici v Senci". 

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny. 



3. Dodatok č.l nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia. 

4. Dodatok č.l je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo na stavebné úpravy objektu 
zo dňa 08. 02.201 1. 

5. Dodatok č.l je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 
po 2 exempláre. 

V Senei, dňa .(?.:.$.:..?..*J?. 

objednávate]/ 

Ing. Karol K'v á 1 

/ 

zhotovit 

Ing. Kopecký Marián 

fJMKftte 
sta1""'-- ?*ir;hodná spoločnosf 

e O L D O W 3U1, 903 01 SENEC 
IČO: 3 4 1 ' , • K, ifi DPH: SK2020363840 



jno-obchodná spoločnosť 

Suchá výstavba interiérov- sádrokartón - kazetové podhľady 
tepelné a zvukové izolácie 

Súpis naviac prác a dodávok pri stavebných úpravách v priestoroch na Pribinovej ul.v Senci. 

1 Elektroinštalácia-dodatočne doobjednané zásuvky na 220 V vrátane nových vodičov 
CYKY 3x2,5 mm 

3ks x 14,- = 42,-€ 

2.Stolárske práce - dvere biele plné 80/197/ľ-chodba (v pôvodnej kalkulácii neboli zahrnuté) 

1 ks x 45,- = 45,-€ 
-dodávka a montáž atypických prahov kvôli rozdielnym výškam pôvodných 
podláh 

8ks x 15,- = 120,-€ 

3 Klampiarske práce-oprava poškodenej rýny nad oknom,vyčistenie rýn v celej dĺžke objektu 
a dodávka a montáž strešných nadstavcov na vetracie komíny z priestorov WC. 

80,-€ 

4 Zdravotechnika-demontáž radiátorov vo WC a na chodbe,osadenie škrtiacich ventilov na 
spätné potrubie a osadenie radiátorov po obkladačských a maliarskych prácach na pôvodné 
miesto. 

4ks x 15,50 = 62,-€ 

5.Murárske práce-sádrokartónový obklad steny po demontáži umývadla a vybúraní 
keramických obkladov 

4,0 m2 x 14,- • 56,-€ 

Príprava drážok v stenách pri slaboprúdové rozvody pre PC podľa požiadaviek technika. 

4 hod x 8,50 = 34,-€ 

6.Maliarske práce-vzhľadom na viac vrstiev starej maľby bolo nutné steny celoplošne 
prestierkovať v jednej vrstve a prebrúsiť pred finálnou maľbou. 

230,0 m2 x 1,- = 230,-€ 

S 

Naviac práce spolu: 669,-€ + 20% DPH 

V Senci 01.03.2011 

B0LDQCKA J. ! . . a 0 ^ ^ 
t£G:34112162, ICG K.ww* 

IN REÁL s.r.o., 
Boldocká 301 (areál PD Senec) 
903 01 Senec 

IČO: 34 112 162 
IČDPH: SK 2020363840 

tel ./fax: 02 / 4592 5329 
mobjl: 0905 605 209 
e-mail: inreal@wmx.sk 
www.in-real.sk 

mailto:inreal@wmx.sk
http://www.in-real.sk

