
Dodatok č. 1 

k 

Zmluve o dielo 

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 53fí a nasl. zákona ,-::. 51319 / Zb. Obchodny zákonník 
v zneni neskoršich predpisov (ďale] len .. Obd10tf11ý zákonnik ") a zákona č. 343/20/ 5 Z. z. 
o verejnom obstarúvuni a o zmene a doplnení niekiorych zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej fon „Záko11 o VO'") 

(ďalej len „ dodatok ") 

ZM.LtJVN~': STRANY 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
!HAN: 
V zastúpení: 
E-mail: 

Obec Lozorno 
Hlavná 1, 900 55 Lozorno 
00 304 905 
2020643669 
Prima banka, a.s. 
SK34 5600 0000 0032 0374 7001 
Mgr. Ľuboš Tvrdoň, funkcia - starosta 
obec(@lozoroo.sk. 

, .• . ,., 

(ďalej len „objednávatel"") 

a 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
1(;0: 
DIČ: 
TL'. OPH: 
Bankové spojenie: 
113AN: 
V zastúpení: 

NElJMAHR TLAČIAREŇ, s r.o, 
Mlynská dolina 5. 842 29 Bratislava 
35714131 
2020218057 
SK2020218057 
Československá obchodná banka. a.s, 
SKI O 7500 0000 0040 2604 3939 
Roman Neumahr, funkcia - konateľ 

Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava 1. Od liel: Sro. vložka č. 14328/B 
E-m.ai 1: _yyrúba@n~umahr.sk 
Telefonický kontakt: 0903/446 414 

(ďalej len „zhotovitél''") 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ,.zmluvné strany") 



.\ 

\ 

Preambula 

l. Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.02.2021 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva"), na 
základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre objednávateľa a dodať objednávateľovi 
dielo „Spravodaj obce Lozorno" v špecifikácii, čase a množstvách bližšie v Zmluve 
určených (ďalej aj ako .Dielo"). 

2. Nakoľko 
2.1 počas trvania Zmluvy došlo objektívne k zvýšeniu cien vstupných materiálov pre 

zhotovenie Diel«, 
2.2 zhotoviteľ požiadal listom zo dňa 28.05.2022 objednávateľa o úpravu ceny Diela 

z dôvodu uvedeného v bode 2.1 vyššie, 
2.3 objednávateľ vyhodnotil požiadavku zhotoviteľa na úpravu ceny Diela ako 

opodstatnenú. 
2.4 úpravou ceny Diela má dôjsť k zvýšeniu ceny Diela avšak zároveň je naďalej 

dodržaný limit zákazky s nízkou hodnotou podľa§ 117 Zákona o VO a zvýšenie ceny 
Diela je zároveň v limite stanovenom v§ 18 ods. 3 písm. b) Zákona o VO a 

2.5 vzhľadom na pretrvávajúci záujem objednávateľa na plnení Zmluvy zhotoviteľom. 

dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve a to nasledovne: 

Článok J 
Predmet dodatku 

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o úprave niektorých vzájomných 
práv a povinností vyplývajúcich im zo Zmluvy, a to tak, ako je ďalej uvedené . 

. 
2. Na základe dohody zmluvných strán sa ustanovenie článku 7 ods. 1 až 3 počnúc 

účinnosťou tohto dodatku menia a nahrádzajú novým nasledovným znením: 

l.Zmluvné strany dohodli celkovú cenu Diela podľa tejto zmluvy vo výške 7.539,08 EUR 
bez DP/-/. t.j. vo výške 9.046,90 EUR s DPH 

2. Cena jednotlivého čísla Spravodaja v náklade uvedenom · v tejto zmluve je vo výške 
647.17 EUR bez orn. t.j. vo vyške 776,60 ťUN s DPH. 

LCena jednéha výtlačku Spravodaja je vo výške 0,498 EUR bez Dl'H, t.j. vo vyške 0,598 
EUR s DPH 

3. Zmluvné strany zhodne uvádzajú a potvrdzujú. že v zmysle ods. 2 tohto článku dodatku 
upravené ceny sa vzťahujú len na plnenia. ktoré podľa Zmluvy poskytne zhotoviteľ podľa 
článku 5 ods. 1 body 1.9 až 1.12 Zmluvy a na plnenia poskytnuté zhotoviteľom podľa 
článku 5 ods. 1 body L 1 až 1.8 sa vzťahujú pôvodne v Zmluve dohodnuté ceny. t. j. pre 
vylúčenie pochybností sa uvádza. že zhotoviteľovi nevzniká žiadny nárok na úpravu cien 
už podľa Zmluvy poskytnutých plnení a teda ani na akýkoľvek doplatok od objednávateľa 
za už poskytnuté plnenia. 



4. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že zhotoviteľ bude upravené ceny podľa tohto dodatku 
garantovať objednávateľovi pre všetky plnenia, ktoré má podľa Zmluvy poskytnúť do 
31.12.2022. a to aj v prípade. ak by k fakturácii a/alebo úhrade týchto plnení malo dôjsť 
až po tu uvedenom dátume. V tomto zmysle sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre plnenia podľa 
predchádzajúcej vety nebude voči objednávateľovi vznášaf žiadne požiadavky na úpravu 
ceny Diela a to bez ohľadu na to. či dôjde k ďalšiemu navýšeniu vstupných materiálov 
alebo k zmene iných cenu Diela ovplyvňujúcich faktorov. 

5. Zhotoviteľ 7 . ároveň objednávateľovi potvrdzuje, že ku dňu uzatvorenia tohto dodatku 
neeviduje voči objednávateľovi žiadne pohľadávky po lehote splatnosti a že teda všetky 
povinnosti objednávateľa vyplývajúce mu zo Zmluvy sú riadne a včas splnené. 

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bezo zmeny naďale] platné a účinné. 

ľ" ~ .. 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

1. Pokiaľ nie je v tomto dodatku uvedené inak. pojmy použité v tomto dodatku majú 
rovnaký význam. ako je im daný podľa Zmluvy. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými strunami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku v súlade s osobitným 
predpisom. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch. z ktorých každý mú platnosť 
originálu, Pre každú zo zmluvných strán je určené jedno vyhotovenie. 

Zmluvné struny vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôkladne prečltali, jeho obsahu 
porozumeli. že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchk<,~vek omylov, že tento 
dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za zvlášť nevyhodnych podmienok, čo potvrdzujú podpismi 
osôh oprávnenych v mene zmluvných strán konal'. 

Obec Lozorno 

( objednávateľ) 

V t,~1s1~ŕ.v '1'1. i, U,:,7,ľl., .............. ~.'."!:lila . 

7 

NEUMAIIR TLAČlAIU:Ň, s r,o. 

(zhotoviteľ) 

I 
Mgr. Ľuboš Tvrdoň 

starosta obce Lozorno 

l----~---~ 


