
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 21122010 zo dňa 21.12.2010 
„Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu: Výstavba 6 bytov 

bežného štandardu v obci Hažlín“  
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ 
Názov a sídlo:   Obec Hažlín 
      Obecný úrad, Hlavná 200, 086 14 Hažlín   

V zastúpení:   Ing. František Olah - starosta obce     
Bankové spojenie:   Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Bardejov 
Číslo účtu:    
IČO:    00322016 
DIČ:    2020623055 
kontakt- tel. a fax. číslo:  054/4767303 
       
      a 

1.2 Zhotoviteľ 
 
 Názov a sídlo:   NUMERAL, spol. s .r.o. 
      Ťačevská 19, 085 01 Bardejov 
 V zastúpení:   Ing. Viliam Kohút, konateľ 
 Bankové spojenie:   SLSP a.s., Bardejov 
 Číslo účtu:     
 IČO:    36489671 
 DIČ:    2021762369 
 IČ DPH:    SK 2021762369  
 Kontakt:    0905568404   
 

Čl. II. 

Zmena dane z pridanej hodnoty z 19 % na 20% zo základu dane 
 

     Zmluvné strany sa dohodli podľa čl. XI ods.11.3 zmluvy o dielo na zmene sadzby dane 
z pridanej hodnoty z 19 % na 20 % zo základu dane, v súlade s: 
- novelou zákona č. 222/2004 Z.z. O dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
  
Na základe vyššie uvedeného, a v súlade s platným princípom kontinuity kontraktov, sa týmto 
dodatkom upravuje v pôvodnej zmluve o dielo cena diela nasledovne:  
 
V čl.V, ods. 5.1 
Vypúšťa sa: 

Cena za spracovanú projektovú dokumentáciu, podľa bodu 2.1. tejto zmluvy   sa stanovuje vo 
výške:  
bytový dom - cena bez DPH: 3 000,00 € DPH 19 %: 570,00 €  cena s DPH: 3 570,00 €   

      vodovodná prípojka - cena bez DPH: 50,00 €  DPH 19 %: 9,50 € cena s DPH: 59,50 €   
      kanalizačná prípojka - cena bez DPH: 50,00 €  DPH 19 %: 9,50 € cena s DPH: 59,50 €     
      spevnené plochy - cena bez DPH: 50,00 € DPH 19 %: 9,50 € cena s DPH: 59,50 €    

 
Nahrádza sa: 

Cena za spracovanú projektovú dokumentáciu, podľa bodu 2.1. tejto zmluvy   sa stanovuje vo 
výške:  
bytový dom - cena bez DPH: 3 000,00 € DPH 20 %: 600,00 €  cena s DPH: 3 600,00 €   

      vodovodná prípojka - cena bez DPH: 50,00 €  DPH 20 %: 10,00 € cena s DPH: 60,00 €   



      kanalizačná prípojka - cena bez DPH: 50,00 €  DPH 20 %: 10,00 € cena s DPH: 60,00 €     
      spevnené plochy - cena bez DPH: 50,00 € DPH 20 %: 10,00 € cena s DPH: 60,00 €    

 
Faktúra bude vystavená najneskôr do 31.12.2013. 

  
 Čl. III. Záverečné ustanovenia dodatku:  

 
1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch  rovnopisoch a nadobúda platnosť dňom podpísania 
oboma zmluvnými stranami  účinnosť deň po dni jej zverejnenia na internetovej stránke 
objednávateľa. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 
 

 
 
   
V Hažlíne,  dňa 09.01.2012                V Bardejove, dňa 09.01.2012  
 
 
 
Za objednávateľa      Za zhotoviteľa 
 
 
 

……………………………     …………………………… 


