
Dodatok č. 01/2016 k ZMLUVE O DIELO z 14.12.2015  
uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníka  

 
1. ZMLUVNÉ STRANY  
1.1. Objednávateľ:                                       Obec Silická Brezová 

  Sídlo:     Obecný úrad č. 70, 049 11  Plešivec  
  Štatutárny orgán:   Alžbeta Sanislóová, starostka 
  IČO:     00 328 791 
  DIČ :                                                      2020 937 160  
  Bankové spojenie, BIC/SWIFT:            OTP Banka Slovensko a.s., / OTPV SK BX 
  Číslo účtu, IBAN:   SK02 5200 0000 0000 1336 2158 
  Zástupca na rokovanie :              Alžbeta Sanislóová, starostka  
  telefón:                0905 427 914 
  fax:                058/ 788 44 80 
  e- mail :                                                 obecsb@mail.t-com.sk 

            (ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 
 

1.2.   Zhotoviteľ:                          Ing. Agnesa Cselényiová  
Sídlo :                          Česká 20/23, 979 01 Rimavská Sobota  
Zastúpený :                         Ing. Agnesa Cselényiová, konateľka firmy 
IČO :                          34 228 683 
DIČ :                                    1032116811 
Bankové spojenie, BIC/SWIFT:  Slovenská sporiteľňa, a.s. / GIBASKBX 
Číslo účtu, IBAN:                        SK61 0900 0000 0000 6895 3780 
Zástupca na rokovanie:                       Ing. Agnesa Cselényiová   

   telefón:                0905 311 374 
   e- mail :                                                agi.cselenyi@gmail.com  

             (ďalej len „zhotoviteľ“) 
                                        

sa dohodli na tomto Dodatku č. 01/2016. Zhotoviteľ dopracuje potrebné údaje 
a podklady projektovej dokumentácie podľa dohody s objednávateľom, ktorú bude 
potrebné dopracovať na projekte: „Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintoríne“. 
Ostatné body a články zmluvy ostávajú v pôvodnom znení. 

 
2.  PREDMET ZMLUVY :    
2.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá v rozsahu a za podmienok dojednaných 

v tejto zmluve pre objednávateľa v rámci projektu: „Výstavba miesta poslednej 
rozlúčky na cintoríne“ – spracovanie projektovej dokumentácie, projekt pre 
realizáciu stavby s názvom: „Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintoríne“ 
v obci Silická Brezová. Zákazka bude vypracovaná v zmysle pokynov objednávateľa.  

 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí za  dielo dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi 
potrebné spolupôsobenie (výškopisné a polohopisné zameranie a  územnoplánovaciu 
dokumentáciu obce ).   

 
3. ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA :  
3.1. Obsahom predmetu plnenia bude grafická a textová časť  v zmysle Stavebného 

zákona a súvisiacich predpisov pre stupeň projektu pre povolenie stavby v zmysle 
stavebného zákona a realizáciu stavby.   

3.2. Grafická aj textová časť bude odovzdaná v piatich vytlačených  vyhotoveniach 
a v digitálnej  podobe - na CD vo formáte pdf a rozpočet vo formáte Excel. 
 
 



4. ČAS PLNENA : 
4.1. Predmet plnenia tejto zmluvy podľa čl. 3 pre potreby žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok bude  vypracovaný  do 25.1.2016.  Podľa spracovanej projektovej 
dokumentácie bude vypracovaná žiadosť na NFP s PPA MPôd SR.  

4.2. Zmeny a doplnky podľa objednávateľa zhotoviteľ je povinný dopracovať a opraviť aj 
po tomto termíne.   

 
5.  CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY :  
5.1. Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy je dojednaná 

na základe prieskumu trhu verejným obstarávaním podľa Zák. č. 526/90 Zb. o cenách 
v znení neskorších predpisov. Upravená na 950,00 Eur po vzájomnej dohode medzi 
zmluvnými stranami. 

5.2. Cena predstavuje: 950,00 € ( slovom : deväťsto päťdesiat EUR a nula centov).                                             
5.3. Zhotoviteľ nie je platcom DPH. Cena celkom je 950,00 € ( slovom : deväťsto 

päťdesiat EUR a nula centov). 
5.4. Podkladom pre úhradu ceny dodávky  bude faktúra vystavená zhotoviteľom podľa 

čl.5.2. a 5.3 tejto zmluvy. 
5.5. Faktúra bude vyhotovená 2x ako daňový doklad a bude obsahovať hlavne tieto údaje: 

- označenie povinnej a oprávnenej osoby v súlade s ustanovenia § 3a Obch. 
zákonníka, 

- číslo zmluvy, 
- číslo faktúry, 
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
- fakturovanú sumu, 
- označenie diela, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 

5.6. Faktúra je splatná v dvoch častiach, prvá časť ako záloha v hodnote 350,00 Eur 
a druhá po realizácii projektovej dokumentácii. 

5.7. Platba bude zhotoviteľovi poukázaná v EUR na základe predloženej faktúry po 
schválení a podpísaní Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku na realizáciu 
týchto prác a tejto projektovej dokumentácie. Termín finančného vysporiadania 
predmetu diela bude podľa podpísanej zmluvy s PPA MPôd SR v súlade 
s ukončením realizácie aktivít projektu resp. v súlade s predloženou a schválenou 
Žiadosťou o platbu v rámci nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014-
2020. ktorej súčasťou bude aj faktúra za projektovú dokumentáciu v zmysle platnej 
Zmluvy o dielo. 

 
V Silickej Brezovej, dňa 17.8.2016 

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

                      Alžbeta Sanislóová                                                  Ing. Agnesa Cselényiová  
                  Starostka obce                                                             Konateľka firmy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


