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DODATOK č. 1 

K zmluve, ktorá bola uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný Zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) zo dňa 08.06.2021 

Článok I.  
ZMLUVNÉ STRANY 

Názov organizácie:  Obec Raslavice 
Sídlo organizácie: Hlavná 154 /30, 086 41 Raslavice 
Štatutárny orgán: Marek Rakoš, starosta 
IČO: 00322521 
Bankové spojenie: SK59 0200 0000 0000 0192 1522 
Číslo účtu: 191522/0200 

Zástupca splnomocnený:  
na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných: Marek Rakoš 
b) technických: Marek Rakoš 

ďalej len “Objednávateľ ”) 

A 

Názov Klima - Therm Prešov, s.r.o. 
Sídlo: Buclovany 49, 086 43 Buclovany 
Štatutárny orgán: Ing. Martin Bindas 
Zapísaná v: obchodnom registri okresného súdu Prešov, oddiel Sro, 
vložka č. 28818/P 
IČO: 47424532 
DIČ: 2023873269 
IČ DPH: SK2023873269 
Bankové spojenie: SK6175000000004018900232 
Číslo účtu: 4018900232 /7500 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných: Ing. Martin Bindas 
b) technických:  Ing. Martin Bindas 
Číslo telefónu: +421 948 196 971 
Číslo faxu: - 
Email: info@klimatherm.sk 

(ďalej len “Zhotoviteľ”)  
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Článok II. 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 ku Zmluve uzatvorenej dňa 08.06.2021 
z nasledovných dôvodov: 

1/ Zosúladenie názvov položiek rozpočtu (položiek č. 61 a 88) 
2/ Zmena ceny diela z dôvodov prác naviac na objektoch: 
o  SO 05 PAVILÓN-E Hospodárska budova - V pôvodnom návrhu strojovne bolo uvažované so 

štyrmi vykurovacími okruhmi, nový návrh je 5 vykurovacích okruhov  
o  SO 06 PAVILÓN-F Telocvičňa - ZMENA sa týka umiestnenia navrhnutého tepelného 

čerpadla. Vzhľadom k plánovanej rekonštrukcii daného SO z inej investičnej akcie je 
potrebné posunúť umiestnenie TČ. 

 
Z uvedených dôvodov Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto dodatku na predmet zmluvy: 
„Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej  energie v základnej škole v Raslaviciach“.  

Článok III. 
 

Týmto dodatkom sa mení ods. 5.1. Nové znenie ods. 5.1.: 
 

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 
na cene za celý predmet Zmluvy: 

 
Spolu bez DPH:    598 234,68 eur 
DPH 20%:   119 646,94 eur 
Spolu:    717 881,62 eur 

Článok IV. 

Týmto dodatkom sa mení ods. 16.3, ktorý sa dopĺňa o nasledovné znenie: 

Príloha č. 6 – Doplnenie rozpočtu projektu – zmena č. 1: 

• Zmena č. 1 - E.2, PL-hárok E1_vykurovanie (zmena názvu položiek 61 a 88) 

• Zmena č. 1 – VV_Rekapitulácia stavby 

• Zmena č. 1 - VV_Pavilon E+F 

Príloha č. 7 – Doplnenie projektovej dokumentácie (doplnenie) – zmena č. 1: 

• Zmena č. 1 – Technická správa 

• Zmena č. 1 – Schéma zapojenia kotolne – E 

• Zmena č. 1 – Pôdorys 1. NP Kotolňa E 

• Zmena č. 1 – Pôdorys 1. NP Kotolňa F 

Článok V. 
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami, 
a účinnosť deň nasledujúci po jeho zverejnení v zmysle platných právnych predpisov. 

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich originálnych vyhotoveniach, pričom z toho tri obdrží 
Objednávateľ a dva Zhotoviteľ. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by 

mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.  
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V Raslaviciach, dňa ..........................  V Raslaviciach, dňa .......................... 

  

 

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

 Objednávateľ                                                                             Zhotoviteľ 

Marek Rakoš, starosta obce Raslavice                   Ing. Martin Bindas, konateľ Klima-Therm Prešov,s.r.o. 

       


