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DODATOK K ZMLUVE O DIELO 
 

na prípravu a realizáciu stavebných prác 
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

(Obchodný zákonník) 
 

 
1 Zmluvné strany 

 
1.1 Zhotoviteľ: 
 
JOSINO, s.r.o. 
Ostrovany 72 
082 22 Šarišské Michaľany 
IČO: 46582720 
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Jendrek, konateľ 
 
1.2 Objednávateľ: 
 
Základná škola 
Ul. 17. novembra 31 
083 01 Sabinov 
IČO: 36158143 
DIČ: 2021368470 
Štatutárny zástupca: Mgr. Alena Mladá, riaditeľka školy 
Osoba poverená jednať vo veciach technických: Mgr. Peter Viktor, PhD., zástupca RŠ 
 
 

2 Preambula 
 

2.1 Dňa 11.07.2019 bola uzavretá zmluva o dielo medzi zhotoviteľom JOSINO, s. r. o. 
a objednávateľom Základná škola, Ul. 17. novembra Sabinov, predmetom ktorej bol záväzok 
zhotoviteľa dodať dielo (ďalej len „zmluva“). 
 
2.2 Počas realizácie diela zhotoviteľom, boli zistené podľa zápisov v Montážnom denníku zo dňa 
22.07.2019 určité skutočnosti, ktoré pri uzatváraní zmluvy nebolo možné predvídať (zlá interakcia 
syntetickej farby so starým podkladom – bublinkovanie farby, vyprskanie podkladu). Pre dokončenie 
diela vzhľadom na to, že už boli uskutočnené prípravné práce (vysprávky omietok, olepenie okien, 
dverí, svietidiel) bolo nutné zmeniť druh nanášanej farby. 
 
 

3 Predmet dodatku 
 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná maliarske práce v budove Základnej školy na Ul. 17. novembra 
v Sabinove aplikáciou fasádnej akrylovej farby zn. DULUX vo svetlých odtieňoch podľa výberu 
objednávateľa. Túto farbu aplikuje na podhľady a steny tlakovou striekacou pištoľou. Skúšobný náter 
vykonaný dňa 23.7.2019 potvrdil vhodnosť zvoleného výberu farby. 
 
3.2 Zmluvné strany sa dohodli na úprave ceny za maliarske práce: 3,62€ / 1 m2 bez DPH 
 
3.3 Celková cena za dielo: 6.222,06 m2 x 3,62 € = 22.523,86 € bez DPH 
 
3.4 Dohodnutá cena za dielo bude fakturovaná po ukončení jednotlivých poschodí (II. nadzemné, I. 
nadzemné, prízemie). 
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4 Záverečné ustanovenia 
 
4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 
 
4.2 Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené. 
 
4.3 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane jedno 
vyhotovenie. 
 
4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpísali. 
 
 
V  Sabinove dňa 24.07.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednávateľ: _________________________               Zhotoviteľ: _________________________ 

          Mgr. Alena Mladá     Mgr. Jozef Jendrek 
 


