DODATOK č. 1.
k
Zmluve o dielo zo dňa 13.09.2021
Objednávateľ:
Obec Kynceľová
Sídlo:
Kynceľová 39, 974 01 Kynceľová
Zastúpený:
Ing. Martina Kubišová, PhD., starostka obce
IČO:
00647659
DIČ:
2021108914
Bankové spojenie:
VÚB, a. s. pobočka Banská Bystrica
IBAN: SK64 0200 0000 0031 5905 4055
(ďalej len „ Objednávateľ “)
a
Zhotoviteľ:
VENTA PLUS, spol. s r.o.
sídlo:
Komenského 12/B, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený:
Iveta Rončáková, konateľ
IČO:
36 041 491
DIČ:
2020093812
IČ DPH:
SK2020093812
Bankové spojenie:
VÚB, a. s. pobočka, Banská Bystrica
IBAN:
SK92 0200 0000 0029 2917 3057
(ďalej len „ Zhotoviteľ “)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu „ Zmluvné strany “
uzatvorený medzi zmluvnými stranami nasledovne:
dňa 13.09.2021 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo, ktorou predmetom bola realizácia
stavby „Výstavba chodníka v obci Kynceľová“ v rozsahu Výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu k tejto
Zmluve o dielo. Keďže sa po zahájení prác objavili také skutočnosti, položky výkazu výmer, ktoré
nebolo ani pri zachovaní čo najväčšej opatrnosti možné predpokladať a ich nevyhnutnosť
realizácie bolo možné objaviť až po zahájení prác boli zmluvné strany nútené uzatvoriť tento
dodatok.
I.
Na základe Prílohy č. 2 – výkaz výmer predmetnej zmluvy o dielo, sa dopĺňajú práce naviac.
Príloha č.2 je súčsťou tohto dodatku.
II.
Mení sa článok VII. Cena diela a platobné podmienky bod 1, ktorý znie nasledovne:
•

Cena za dielo je v súlade s ponukou Zhotoviteľa stanovená dohodou zmluvných strán
podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a platná pri splnení
kvalitatívnych a dodacích podmienok určených projektom stavby a STN, pri dodržaní
bežných technologických postupov a bezpečnostných predpisov, materiálov a
technologických častí v I. kvalitatívnej triede. Cena diela sa navyšuje podľa Prílohy č. 2 o
sumu:
Suma bez DPH :
DPH:

7.935,85 EUR
1.587,17 EUR

Suma spolu s DPH:

9.523,02 EUR

Ďalej sa mení článok VII v bode 5 nasledovne:
Zhotoviteľ vystaví faktúru v zmysle jednotlivých Výkaz výmerov samostane a to na základe súpisu
vykonaných prác potvrdených Objednávateľom.
III.
Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 13.09.2021 uzatvorenej medzi zmluvnými
stranami ostávajú nezmenené.
Zmluvné strany si tento Dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak že s ním
súhlasia ho vlastnoručne podpísali.
Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je jeho Príloha č.2 – Výkaz výmer.
V Kynceľovej dňa _________

Za Zhotoviteľa

Za objednávateľa

_______________________________
Iveta Rončáková, konateľ

_____________________________
Ing. Martina Kubišová, PhD, starostka

