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DODATOK Č. 1 
k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka § 536 a následne 
v znení neskorších zmien a doplnkov na vyhotovenie stavebných prác na akciu 

„Výstavba a technologické vybavenie zberného dvora komunálneho odpadu v 
obci Granč-Petrovce“, 

 
ktorá bola podpísaná zmluvnými stranami, 
t.j. objednávateľom, Obcou Granč-Petrovce, zastúpeným  Mgr. Petrom Pitoňákom 
(starosta obce) a zhotoviteľom, MAKE TECHNOLOGY, s.r.o., zastúpeným 
Martinom Kelemenom (konateľ) 

(ďalej len „Dodatok č. 1“). 

Objednávateľ, Obec Granč-Petrovce, zastúpený Mgr. Petrom Pitoňákom 
(starosta obce) a zhotoviteľ, MAKE TECHNOLOGY, s.r.o., zastúpený Martinom 
Kelemenom (konateľ) (ďalej len „zmluvné strany“), sa z dôvodu zmeny výšky 
pridelenej dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2013 oproti pôvodne 
žiadanej dotácii na rok 2013 sa v zmysle rokovania dohodli takto: 
 
Článok I 

V Zmluve o dielo uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka § 536 a následne 
v znení neskorších zmien a doplnkov na vyhotovenie stavebných prác na akciu 
„Výstavba a technologické vybavenie zberného dvora komunálneho odpadu v obci 
Granč-Petrovce“, ktorá bola podpísaná zmluvnými stranami, (ďalej len „Zmluva o 
dielo“) sa vykonajú tieto zmeny: 

 
Bod 3.1 Článku 3. Predmet plnenia bude v nasledujúcom znení: 
 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa časť diela: „Výstavba 
a technologické vybavenie zberného dvora komunálneho odpadu v obci Granč 
- Petrovce“, v dohodnutom rozsahu. Časť predmetného diela zhotoviteľ 
zrealizuje v súlade so zadaným projektom pre realizáciu, technickými 
normami a ďalšími súvisiacimi predpismi v zmysle rozpočtu, ktorý tvorí 
prílohu Dodatku č. 1. 

 
Bod 5.1 Článku 5. Cena za dielo bude v nasledujúcom znení: 

 
Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 3.1 je stanovená dohodou 
zmluvných strán na základe Rozhodnutia č. 93065/C3-60/13 o poskytnutí 
podpory formou dotácie na rok 2013 z Environmentálneho fondu 
a predstavuje čiastku: 



   

                                                                                                                             Strana 2 

 

 

 

 
Cena bez DPH .................................................  140 350,88 EUR 
DPH 20% ........................................................     28 070,18 EUR 
Cena celkom ... .......................     168 421,06 EUR 
 
 

Doplní sa bod 10.6 Článku 10. Ostatné ustanovenia a bude v nasledujúcom 
znení: 

 
Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je rozpočet na dotáciu na rok 
2013. 

 
 
Článok II 

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti. 

 

Článok III 

Tento Dodatok č.1 nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými 
stranami. 
 
 
Článok IV 

Príloha Dodatku č. 1: Rozpočet na dotáciu na rok 2013 
 
 
 
Granč - Petrovce, dňa 27.05.2013   Bratislava, dňa 27.05.2013 
 
 
 
 
 
 
 

objednávateľ      zhotoviteľ 
Mgr. Peter Pitoňák, starosta    Martin Kelemen, konateľ 


