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Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 15.07.2020, ktorý uzavreli zmluvné 

strany 

 

 

 

Zhotoviteľ:  

 

Obchodné meno:  S.T.O. značenie, s.r.o. 

Sídlo:   AB Centrum Mierové námestie 19, 903 01 Senec 

IČO:   31 339 697 

DIČ:   2020944123 

IČ DPH:  SK2020944123 

Číslo účtu:   

Zapísaný v:  OR  OS BratislavaI., vložka: 4114/B , oddiel : sro 

Za ktorého koná: Vladimír Krajčovič, konateľ 

(ďalej aj len „zhotoviteľ“) 

 

 

a 

 

 

Objednávateľ:  

 

Obchodné meno: Obec Jelka 

Sídlo: Mierová 959/17 

 925 23 Jelka 

IČO: 00306011 

DIČ: 2021006691 

Číslo účtu :                       

za ktorého koná: Ing. Gabriel Kiš , starosta obce 

(ďalej aj len „objednávateľ“) 

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Čl. I 

1. Zmluvné strany sa v súlade s čl. III bod 2 Zmluvy o dielo zo dňa 15.07.2020 dohodli na 

zmene rozsahu vykonávaných prác a na zmene odmeny za dielo. 

 

Čl. II 

1. Čl. I bod 2 Zmluvy o dielo zo dňa 15.07.2020 sa mení nasledovne: „Detailná špecifikácia 

diela je uvedená v prílohe č. 1 Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 15.07.2020.“ 

2. Čl. III bod 1 Zmluvy o dielo zo dňa 15.07.2020 sa mení nasledovne: „Zmluvné strany sa 

dohodli na celkovej odmene za dielo uvedené v čl. I vo výške 3 669,32 € (slovom: 

tritisícšesťstošesťdesiatdeväť eur tridsaťdva eurocentov).“ 

3. Čl. III bod 3 Zmluvy o dielo zo dňa 15.07.2020 sa mení nasledovne: „Zmluvné strany sa 

dohodli, že odmenu za dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku zmluvy vo výške 3 669,32 

€ (slovom: tritisícšesťstošesťdesiatdeväť eur tridsaťdva eurocentov €) zaplatí objednávateľ 

zhotoviteľovi najneskôr 14 dní od odovzdania a prevzatia diela uvedeného v čl. I tejto 

zmluvy a dodania faktúry, a to na číslo účtu zhotoviteľa, ktoré je uvedené v záhlaví tejto 

zmluvy. V prípade, ak dôjde k zmene účtu zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ túto 

skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi 

 

Čl. III 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 15.07.2020 ostávajú nezmenené. 

 

Čl. IV 

1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 15.07.2020 nadobúda platnosť podpisom 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle 

prenajímateľa. 

2.   Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 15.07.2020 je vyhotovený v dvoch 

rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis. Dodatok č. 1 k Zmluve 

o dielo zo dňa 15.07.2020  má 3/tri strany. 

3.   Zmluvné strany prehlasujú, že ich vôla byť viazaný týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo 

zo dňa 15.07.2020 je slobodná a vážna a prejav ich vôle je určitý a zrozumiteľný. Zmluvná 

voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená a Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 

zo dňa 15.07.2020 nepodpisujú v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

4.   Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo 

zo dňa 15.07.2020. Pred podpisom si ho prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. 

Na znak svojej vôle byť ním viazaný ho vlastnoručne podpisujú. 

5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že obec Jelka spracúva osobné údaje na základe 

predzmluvných a zmluvných vzťahov v spojitosti s osobitnými predpismi (Zákon č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový 

poriadok v znení neskorších predpisov, Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení 

neskorších predpisov, Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Zákon č. 563/2009 

Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, Zákon č. 211/2000 Z. 
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z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

slobode informácií) v znení neskorších predpisov) za účelom objednania, vyhotovenia 

a zaplatenia ceny diela, spracovania účtovných dokladov a taktiež prípadného vybavovania 

súdnych sporov. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s Nariadením č. 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a 

Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom 

stanovených prípadoch orgánom verejnej moci (najmä orgánom činným v trestnom konaní, 

súdnym exekútorom a pod.), osobné údaje sú poskytované sprostredkovateľom v rámci 

zmluvných vzťahov z mandátnej zmluvy. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú 

v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona. Dotknutá 

osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie 

osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať 

sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. 

6. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov 

má za následok nemožnosť uzatvorenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 15.07.2020. 

7. V prípade kolízie právnych predpisov, uvedených v bode 5. tohto článku Dodatku č. 1 

Zmluvy o dielo zo dňa 15.07.2020, sa uplatňuje nadradená právna úprava podľa 

Komunitárneho práva Európskej Únie a to najmä v prípade ochrany osobných údajov a ich 

spracovávania zmluvnými stranami,   a to Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov). 

 

V Jelke, dňa: 21.07.2020 V Jelke, dňa: 21.07.2020 

 

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

Zhotoviteľ Objednávateľ 

 

 

 

 



vystavenia: 21.07.2020 
Obec Jelka 

splatnosti: 04.08.2020 
dodania: 21.07.2020Mierová 959/17 

Symbol925 23 Jelka variabilný: 20200047Slovensko konštantný: 0308 

 

Číslo objednávky: 

Faktúra - Obec Jelka - ZoD 
      

Označenie dodávky Počet m. j. Cena za m.j. DPH % Bez DPH DPH Spolu 

Montáž spomaľovacieho prahu 80,00 ks 10,00 20 800,00 160,00 960,00 
Lepenie spomaľovacích prahov 80,00 ks 3,30 20 264,00 52,80 316,80 
Spojovací materiál pre spom. prahy 320,00 set 1,08 20 345,60 69,12 414,72 
Dopravná značka IP8 14,00 ks 25,30 20 354,20 70,84 425,04 
Stĺpik Fe/Zn 3,0m 10,00 ks 20,25 20 202,50 40,50 243,00 
Stĺpik Fe/Zn 3,5m 2,00 ks 23,65 20 47,30 9,46 56,76 
Osadenie stĺpika Fe/Zn 1-5m + Montáž značky 12,00 ks 25,00 20 300,00 60,00 360,00 
Záslepka stĺpika 12,00 ks 0,80 20 9,60 1,92 11,52 
Objímka 28,00 ks 3,21 20 89,88 17,98 107,86 
Dopravné zrkadlo 600x800mm 2,00 ks 215,00 20 430,00 86,00 516,00 
Montáž dopravného zrkadla 2,00 ks 20,00 20 40,00 8,00 48,00 
Nadstavba Fe/Zn 1,00 ks 15,00 20 15,00 3,00 18,00 
Montáž nadstavby 1,00 ks 15,00 20 15,00 3,00 18,00 
Dopravná značka P2 2,00 ks 36,80 20 73,60 14,72 88,32 
Stĺpik Fe/Zn 3,5m 1,00 ks 23,65 20 23,65 4,73 28,38 
Osadenie stĺpika Fe/Zn 1-5m 1,00 ks 25,00 20 25,00 5,00 30,00 
Objímka 4,00 ks 3,21 20 12,84 2,57 15,41 
Odpílenie stĺpika 1,00 ks 8,00 20 8,00 1,60 9,60 
Záslepka stĺpika 2,00 ks 0,80 20 1,60 0,32 1,92 

 IČO:00306011 

Platba: Prevodom DIČ:2021006691 

S.T.O. značenie, s.r.o.  IBAN:  

AB Centrum Mierové námestie 
19 
903 01 Senec 
Slovensko 

IČO: 31339697 
IČ DPH: SK2020944123 

DIČ: 2020944123 

SWIFT:  

Bankový účet: 

 
Dátum Odberateľ 

Faktúra - daňový doklad č. 20200047 



Záruka na osadenie 12 mesiacov. Záruka na ZDZ 60 mesiacov. Záruka na VDZ 12 mesiacov (nevzťahuje sa na mechanické poškodenie) 

Prosím, uhraďte sumu 3 669,32 EUR na účet                                                        s variabilným symbolom 20200047 a konštantným symbolom 0308 

 mobil:  e-mail:  http://www.sto- 
znacenie.sk/ 
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Faktúra - daňový doklad č. 20200047 

Spolu Výška DPH Základ 

3  669, 32 611,55 Zákl. sadzba 77 3  057, 

3 77  057, SPOLU 3  669, 32 611,55 

Pozn.: Sumy sú vrátane hodnôt zaokrúhlenia 

EUR  669, 3 32 Spolu na úhradu: 

https://www.idoklad.sk/?utm_source=aplikace&utm_medium=faktura&utm_content=textlink


Prosím, uhraďte sumu 3 669,32 EUR na účet                                                  s variabilným symbolom 20200047 a konštantným symbolom 0308 

 mobil:  e-mail:  http://www.sto- 
znacenie.sk/ 

 
Vytlačil(a): Spracované systémom iDoklad www.iDoklad.sk Strana 2/2 

https://www.idoklad.sk/?utm_source=aplikace&utm_medium=faktura&utm_content=textlink

