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ZMENA ZMLUVY O DIELO č. 1 (dodatok č. 1) 
k Zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 22.04.2022 na zabezpečenie kompletnej dodávky 

a realizácie stavebných prác na zhotovenie diela stavby:  
„Radatice - rekonštrukcia a návrh spevnených plôch, zelene, detského ihriska a 

prvkov drobnej infraštruktúry“ 
 
 

Článok 1 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
 
1.1 Objednávateľ: 
 
 

Názov:    Obec Radatice 
Sídlo:    Radatice 105, 082 42  Radatice 
IČO:                 00 327 662  
DIČ:    2020543283 
V zastúpení:   Mgr. Gabriela Viazanková, starostka obce 
Osoby jednať 

vo veciach zmluvných:  Mgr. Gabriela Viazanková, starostka obce 
 vo veciach technických:  Mgr. Gabriela Viazanková, starostka obce 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:     SK57 5600 0000 0004 5682 9001 
Telefón:                     051 / 779 62 34 
E-mail:    obecradatice@onlinenet.sk   
 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
1.2 Zhotoviteľ: 
 
Názov:    GEOS, s.r.o. 
Sídlo:    Radatice 129, 082 42  Radatice 
IČO:    51 117 479 
DIČ:    2120607071 
DIČ DPH:   SK2020520425 
V zastúpení:   Miroslav Schankweiler Duleba, konateľ spoločnosti 
Osoby jednať  

vo veciach zmluvných:  Miroslav Schankweiler Duleba, konateľ spoločnosti 
 vo veciach technických:  Miroslav Schankweiler Duleba, konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a. s.  
IBAN:    SK69 0900 0000 0051 8890 7837  
Telefón:                     0908 890 565  
E-mail:    miroslav.duleba@gmail.com  
Zapísaný v registri:  Obchodný register Okresného súdu Prešov 
Číslo zápisu:   Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35301/P 
 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 
 

Článok 2 
Preambula 

 
 Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
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predpisov, v súlade s Článkom 10. Záverečné ustanovenia, bod 2. a v súlade s Článkom 3. 
Cena, bod 5. dohodli na tejto zmene zmluvy o dielo č. 1 (dodatku č. 1), číslo zmluvy 1/2022 
zo dňa 22.04.2022. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej 
uvedené. 

 
 

Článok 3 
Predmet zmeny zmluvy 

 
3.1 Článok 3. Cena sa mení v bode 2. takto: 
 
Pôvodné znenie bodu 2. v Čl. 3.: 

 

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí: 
cena spolu za všetky práce a dodávky                    77.012,54 EUR 

 Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 
 cena celkom             77.012,54 EUR  

slovom: Sedemdesiatsedemtisícdvanásť eur a päťdesiatštyri centov. 
 
Nové znenie bodu 2. v Čl. 3.: 
 
 Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí: 

cena spolu za všetky práce a dodávky                    78 556, 19 EUR 
 Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 

 cena celkom              78 556, 19 EUR  
slovom: Sedemdesiatosemtisícpäťstopäťdesiatšesť eur a devätnásť centov 

 
3.2 Článok 4. Platobné podmienky sa mení v bode 1. takto: 
 
Pôvodné znenie bodu 1. v Čl. 4.: 

 

1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví 
a odošle objednávateľovi po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom 
(podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby). 

 
 
Nové znenie bodu 1. v Čl. 4.: 
 

1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr, ktoré 
zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi 1 x mesačne do 21-teho dňa nasledujúceho 
mesiaca za predchádzajúci mesiac a konečnej vyúčtovacej faktúry, ktorú odošle             
po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom (podpísaním protokolu o 
odovzdaní a prevzatí stavby). 

 
Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na zmene ceny za zhotovenie diela, 

uvedenej v bode 2. v Čl. 3 Cena a zmene uvedenej v bode 1. v Čl. 4 Platobné podmienky na 
základe kontroly odborného radcu KPÚ Prešov Mgr. Mateja Tatarku na mieste stavby zo dňa 
4.5.2022 v súvislosti s nariadenými sanačnými prácami na oprave základového muriva a 
odizolovania muriva od časti spevnenej plochy a zároveň z dôvodu uvedeného v záväznom 
stanovisku Krajského pamiatkového úradu v Prešove, Hlavná 115, 080 01 Prešov, číslo: 
KPUPO-2022/10985-3/46/943/Ta zo dňa 30.05.2022. 

 
 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

 
4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo číslo 1/2022 zo dňa 22.04.2022, ktoré nie sú 

menené alebo doplnené touto zmenou zmluvy o dielo č. 1 (dodatkom č. 1), ostávajú                   
v platnosti v doteraz platnom znení. 
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4.2 Táto zmena zmluvy o dielo č. 1 (dodatok č. 1) nadobúda platnosť dňom jeho podpísania 

obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia                   
v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom             
č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe k informáciám a  o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
4.3 Táto zmena zmluvy o dielo č. 1 (dodatok č. 1) je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, 

z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jej podpise po dve vyhotovenia. 
 
4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy o dielo č. 1 (dodatok č. 1) bola 

uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za 
nápadne nevýhodných podmienok.  

 
4.5 Zmena zmluvy o dielo č. 1 (dodatok č. 1)  bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné 

strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy o dielo č. 1 (dodatku č. 1) porozumeli, v 
slobodnej vôli túto zmenu zmluvy o dielo č. 1 (dodatok č. 1) vlastnoručne podpísali. 

 
 
 
Príloha:   

Nový ocenený výkaz výmer – rozpočet v listinnej forme 
 
 
 
V Radaticiach, dňa: 17.06.2022        V Radaticiach, dňa: 17.06.2022 
   
   
 
Za objednávateľa:               Za zhotoviteľa: 
 
 
 
Obec Radatice                GEOS, s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Gabriela Viazanková               Miroslav Schankweiler Duleba 
starostka obce               konateľ spoločnosti 


