
Dodatok č. 1 

K zmluve o dielo zo dňa 18.04.2016 evidovanou pod č. 39/2016 
podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

uzatvorená medzi  
 

Onyx s.r.o.  

Viničná  1, 945 01 Nové Zámky    

IČO: 31 444 067  

DIČ: 2020413901 , IČ DPH: SK2020413901    

zapísaný v OR OS Nitra vložka č. 336/N   

zastúpený : Ladislav Pásztor, konateľ                        

/ ďalej ako „ zhotoviteľ “/  

a 

 

NOVOVITAL, príspevková organizácia Mesta Nové Zámky  

Hlavné Námestie 7, 940 35 Nové Zámky  

IČO: 34014721  

DIČ: 2020143191, IČ DPH: SK 2020143191 

zapísaný v OR OS Nitra vložka č.  10058/N 

bankové spojenie: VÚB, a. s., 

č. účtu : IBAN : SK85 0200 0000 0012 3266 9955 

zastúpený : Ing. Ľudovít Lebó  

/ ďalej ako „objednávateľ “ / 

Čl. I. 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej  dňa 18.04. .2016 

nasledovne :  

Čl. II. 

Čl. I sa dopĺňa o ods. 4 zmluvy o nasledovné: 

V rámci rekonštrukčných prác  a úprav dodávateľ, namontuje a dodá oceľové schody a zábradlie k tobogánovému 

bazénu.  

Čl. III. 

Čl. II zmluvy o dielo v časti cena a platobné podmienky sa mení ods. 1 nasledovne :  

Cena za  dielo  je určená dohodou, vo výške 17 870,89 € bez DPH (slovom 
sedemnásťtisícosemstosedemdesiatjeden eur   osemdesiatdeväť centov). K dohodnutej cene bude pripočítaná 
DPH podľa platných daňových predpisov. Táto cena zahŕňa náklady spojené s uskutočnením zmluvných prác, 
vrátane dodávok a montáže materiálov, ktoré sú k zhotoveniu zmluvných prác potrebné a vrátane nákladov na 
všetky nutné dočasné opatrenia. Cena za dielo zahŕňa všetky náklady a réžie zhotoviteľa spojené 
s uskutočnením realizovaného diela. 
 

Čl. IV.   
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. 

 
1) Ostatné ustanovenia  zmluvy zostávajú nezmenené.  

2) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 



 3) Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch  s platnosťou originálu , pričom každá zo zmluvných strán  

obdrží jedno  vyhotovenie tohto  dodatku.   

4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,  zodpovedá ich 

skutočnej   vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne, úplne a slobodne prejavili, ktorý nebol urobený v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť na znak  čoho pripájajú svoje 

vlastnoručné podpisy.    

 

 

Nové Zámky, dňa   20.06.2016    

 

 

 

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

Zhotoviteľ - ONYX s.r.o.                     Objednávateľ - NOVOVITAL 

                  

 

 

 


