Dodatok č. 1
k
ZMLUVE O DIELO č. 04102019
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
na stavbu „Stavebné úpravy šatne a zázemie ihriska“
Čl. 1
Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
Fax:
E – mail:
url:
(ďalej len objednávateľ)

Obec Zlatá Idka
044 61 Zlatá Idka 159
00 324 957
2021245182
Roman Beličák, starosta
VUB, a.s.
SK82 0200 0000 0000 1782 1542
055/466 91 11
055/466 91 11
zlataidka@zlataidka.sk
https://www.obeczlataidka.sk/

1.2 Zhotoviteľ
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
Telefón:
E – mail:
Zapísaný:
(ďalej len zhotoviteľ)

SIBS MV s.r.o.
Hutnícka 2713/10, 052 01 Spišská Nová Ves
Ing. Marián Vavrek, konateľ
UniCredit Bank
SK16 1111 0000 0011 0950 9008
50 223 909
2120231564
SK2120231564
0905 527 979
sibsmv@gmail.com
v OR Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 38793/V

(ďalej spolu zmluvné strany)
uzatvárajú podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 04102019.

Zmluvné strany sa v zmysle Článku 17 bod 17.2. Zmluvy o dielo dohodli z dôvodu potreby zníženia
rozsahu prác ako aj potreby realizácie naviac prác oproti rozsahu dohodnutému v Prílohe č. 2 Zmluvy
o dielo – ocenená kalkulácia realizácie tomto Dodatku č. 1:
Čl. 2 Predmet dodatku
1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 04102019 je po posúdení projektového
a skutkového stavu, ako aj na základe požiadaviek investora, úprava niektorých zmluvných
dojednaní týkajúcich sa zmeny ceny a obsahu prác, kedy dochádza k odpočtom nerealizovaných
položiek a k prácam naviac pri realizácii diela „Stavebné úpravy šatne a zázemie ihriska“.
Predmetom Dodatku č. 1 je teda zmena, ku ktorej došlo z dôvodu nepredvídaných a neočakávaných
stavebných prác a úkonov.
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2. V Článku 8 Cena diela, bod 8.1. zmluvy sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením:
Článok 8
Cena diela
8.1. Cena za riadne zhotovenie diela je:
Cena celkom bez DPH: 38 251,84 EUR
DPH 20%:
7 650,37 EUR
Cena celkom s DPH:
45 902,21 EUR (slovom: štyridsaťpäťtisícdeväťstodva 21/100 Eur)
Navýšenie ceny diela je v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
3.1. Tento Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 04102019 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa.
3.2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 04102019 sú:
- Podrobný rozpočet s menej prácami (nerealizované práce),
- Podrobný rozpočet s naviac prácami vyvolanými zmenou projektu a požiadavkami
objednávateľa,
- Podrobný rozpočet KOMPET.
Podrobné rozpočty sú v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel)
3.3. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom
dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvné voľnosť nie je ničím
obmedzená.
3.5. Ostatné dojednania v Zmluve o dielo 04102019 výslovne neupravené týmto Dodatkom č.1
ostávajú na platnosti a v plnom znení.
3.6. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.
Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a objednávateľ obdrží 4 rovnopisy.

V Zlatej Idke dňa ..........................

V Spišskej Novej Vsi dňa ........................

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

__________________________________
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