
 

DODATOK K ZMLUVE O DIELO č. 1 B 2015 ZO DŇA 23.02.2017 
 

uzatvorená v súlade  
so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a  
s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
 
1.1 Objednávateľ:  
Názov: Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike 
Sídlo: Panenská 4, 811 03 Bratislava 
IČO: 00179221 
DIČ: 2021009298 
IČ pre DPH: SK2021009298 
bankové spojenie: 4040326329/3100 
Osoba oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných: Ing. Igor Rintel, predseda 
- vo veciach technických: Martin Kornfeld  
Tel.: 02/544 121 67 
E-mail: office@uzzno.sk 
(ďalej len „Objednávateľ“)  
a  
1.2 Zhotoviteľ:  
Obchodné meno: PAVLIČKO, s.r.o  
Sídlo: Osikov 237 
Štatutárny zástupca: Jozef Pavličko  
Osoba oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných: Jozef Pavličko 
- vo veciach technických: Jozef Pavličko  
IČO: 44020848  
IČ DPH: SK2022550409  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: SK52 0200 0000 0024 3012 8759  
Tel./fax: +421918622768 
E-mail: ekonom@pavlicko.sk 
(ďalej len „Zhotoviteľ")  
 
(ďalej len “Zmluvné strany” a ktorákoľvek z nich ďalej len “Zmluvná strana”) 
 

Preambula 
 
Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s §18 ods.3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní počas trvania Zmluvy o dielo, pričom finančná hodnota tohto dodatku je nižšia ako 
15 % pôvodne uzatvorenej Zmluvy o dielo. Týmto dodatkom sa nemení charakter Zmluvy o dielo 
ani nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy o dielo. Dopĺňa sa o dokončenie oplotenia 
objetku včetne brán a povrchovej úpravy. Stavebné práce budú uskutočnené ako jeden celok 
tým istým Zhotoviteľom.  
 

 
 



 

Článok II. 
Predmet dodatku 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení stavebných prác v zmysle priloženého rozpočtu, 
ktorý je neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku. 

 
Článok III. 

Cena za vykonanie diela 
 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli za vykonanie diela uvedeného v článku II. bod 2.1. 

nasledovne: 

 Cena za dielo bez DPH:   13 152,50 € 

DPH: 20%       2 630,50 € 

Celková cena diela s DPH:   15 783,00 €  

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
4.1 Tento Dodatok k Zmluve o dielo č. 1 B 2015 zo dňa 23.02.2017 je vyhotovený v (4) 

štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z čoho každá Zmluvná strana obdrží po (2) 
dva podpísané exempláre. 

 
4.2. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali jej obsahu porozumeli a ako osoby oprávnené 

zaväzovať Zmluvné strany slobodne a vážne podpísali. 
 
4.3. Ostatné články v Zmluve o dielo č. 1 B 2015 zo dňa 23.02.2017 zostávajú nezmenené. 
 
 
 
V Bratislave, dňa ...........................       V Bardejove, dňa .............................  
 
 
Objednávateľ:                                                                     Zhotoviteľ:  
 
 
 
 
_____________________________    _____________________________ 
                      Ing. Igor Rintel      Jozef Pavličko  
                          Predseda             Štatutárny zástupca 
  
 
 
 
______________________________ 
                          Podpredseda 
 
 


