
            DODATOK č. 1 
              k Zmluve o dielo 

 
 
 
Zmluvné strany: 
 
Zhotoviteľ  Názov   RILINE, s r.o. 

  Sídlo   Štiavnická 5140 , 034 01, Ružomberok 
  Štatutárny orgán         Branislav Richtárik, konateľ 

   Mobil   0905 383 957 
   IČO   36 745 821  
   DIČ     2022331036 
                                   IČ DPH    SK2022331036 
   IBAN   SK3002000000002273202555 
   Bank. spoj.  VÚB exp. Ružomberok 
   Tel./fax  044/ 4353 528 
   E-mail   riline@riline.sk  

 
Objednávateľ :  Názov   Obec Likavka  

 Sídlo   Janovčíka 815, 034 95 Likavka 
                            Zastúpená  Ing. Marián Javorka, starosta obce 
 IČO   00315362 
                            DIČ     2020589582 
                            Bank.spojenie  Prima banka Slovensko, a.s. 
                            IBAN   SK8856000000008338720001 
                            Telefón    044/4300240 
                            E-mail       obec@likavka.sk 

 
 

Článok I. 
Preambula 

 
Predmetom Dodatku č.1 k zmluve o dielo zo dňa 19.10.2018 je úprava, doplnenie 
a spresnenie vybraných ustanovení pôvodnej zmluvy za účelom zohľadnenia objektívnych 
skutočností pri plnení predmetu zmluvy, ktorými sú naviac práce a dodávky, nezrealizované 
práce a dodávky, ich vplyv na cenu diela a zmena termínu výstavby na realizácii stavby: 
“Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulica J. Bellu, Likavka” 
 
Naviac práce a dodávky vznikli a boli realizované na základe požiadaviek obyvateľov ulíc J. 
Bellu a D. Kráľovenskej dotknutých výstavbou, na vylepšenie odvodnenia rekonštruovaných 
komunikácií, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a v súvislosti s dobudovaním parkoviska 
pred kultúrnym domom. Nezrealizované práce a dodávky súvisia najmä s použitím 
alternatívneho stabilizačného materiálu, zmenou rozsahu použitých betónových prefabrikátov 
a oceľových roštov a bezodplatným uložením časti výkopovej zeminy. 
 
Zmena termínu diela vznikla z dôvodu vykonania časovo náročných naviac prác a z dôvodu 
zhoršenia klimatických podmienok v súvislosti so započatím prác v neskorom jesennom 
období roka 2018. 
 
Neočakávané naviac práce a dodávky pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe 
a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať a zároveň vykonanie týchto 
naviac prác je potrebné pre dokončenie diela. 
 

mailto:riline@riline.sk


Práce naviac a odpočet nezrealizovaných prác sú vykázané formou výkazu-výmer, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. 
 

Článok II. 
Cena za dielo 

 
Cena za dielo stanovená v čl. V. pôvodnej zmluvy sa upravuje o hodnotu získanú ako rozdiel 
ceny naviac realizovaných prác a prác, ktoré oproti pôvodnému výkazu-výmeru za celkové 
dielo neboli zrealizované. 
Rozdiel cien spolu bez DPH :   10.955,92 €  
DPH 20% :         2.191,18 € 
Spolu s DPH :   13.147,10 € 
 
 

Článok III. 
Miesto, čas a spôsob plnenia 

 
Termín výstavby stanovený v čl. IV., ods. 4.2. s odvolaním na ustanovenia čl. IV. ods. 4.7 
pôvodnej zmluvy sa mení zo 45 dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi na termín do 
31.12.2019. 

 
 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na internetovom sídle objednávateľa. 
 
Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.  
 
Tento dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží dve 
vyhotovenia  a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni 
a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov 
z neho vyplývajúcich.  
 
Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha : Príloha č. 1. – výkaz-výmer, 
Naviac práce + odpočet 
 

 
V Likavke dňa: 05.12.2019    V Ružomberku dňa: 05.12.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         _________________________   __________________________ 
                  Za objednávateľa                 Za zhotoviteľa  
       Ing. Marián Javorka, starosta obce                        Branislav Richtárik, konateľ spoločnosti 

      Obec Likavka               RILINE, s.r.o.  
  


