DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO zo dňa 13.7.2021
uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpená:
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu:
Zapísaný:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Obec Valaliky
Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, 044 13 Valaliky
00324850
2021245116
VUB a.s.
SK11 0200 0000 0000 1712 7542
Ing. Štefan Petrík, starosta obce

HUGAZA s.r.o.
Krosnianska 23, Košice
53757432
Tatrabanka a.s.
2943109676/1100
Obch. reg.: Okresný súd KE I odd Sro. Vo zložke 51472/V

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „Zmluvné strany“,
každý z nich jednotlivo tiež ako „Zmluvná strana“.
Uzatvorili dnešného dňa tento Dodatok č. 1
Úvodné ustanovenia
Zmluvné strany dňa 13.7.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo ktorej predmetom bolo vykonanie
diela „Zateplenie strechy KD Valaliky“, špecifikovaného v ZoD. Zmluvné strany sa
dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo a to za podmienok uvedených v
tomto Dodatku č. 1
I. Predmet Dodatku č.1
1.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 je upravený rozpočet a z neho vyplývajúca nová cena
diela. Po vykonaní odtrhových skúšok a následnej konzultácii a odsúhlasení
s autorizovanou projektantkou Ing. Martou Tomkovou – T.D.LINE, došlo k aktualizácii
rozpočtu a zmene položiek v rozpočte. Z tohto titulu sa predmet Zmluvy o dielo rozširuje
o uvedené zmenené položky. Všetky doklady sú v prílohe.
II. Cenové a platobné podmienky
Mení sa bod 5. CENA ZA DIELO, ods. 5. 1 pôvodnej Zmluvy o dielo
2.1. Z dôvodu zmeny rozsahu diela sa menia rozpočtové náklady na predmet diela
„Zateplenie strechy KD Valaliky“, nasledovne :
Cena diela (Zhotoviteľ nie je platca DPH) podľa základnej zmluvy:
51 846,77 €
Cena diela po zmene:
62 680,60 €

2.2. Pôvodná Zmluva o dielo sa dopĺňa o Dodatok č.1 a prílohy nasledovne:
Príloha č. 1 – Záznam z merania únosnosti kotiev
Príloha č. 2 – Oznámenie o zmene
Príloha č. 3 – Upravený rozpočet
2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
III. Záverečné ustanovenia
3.1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom č. 1 sú nedotknuté a zostávajú
v platnosti bez zmeny.
3.3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami
a nadobudne účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke
verejného obstarávateľa v zmysle § 47a zákona 546/2 010 z 9. decembra 2010. následnom
zverejnení.
3.4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom objednávateľ
a zhotoviteľ dostanú po jednom vyhotovení.
3.5. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom Dodatku č. 1 zoznámili
s jeho obsahom, poznajú jeho obsah a účel. Svojimi vlastnoručnými podpismi a otlačkami
pečiatok obe zmluvné strany potvrdzujú, že celý text tohto Dodatku č. 1 je prejavom ich
slobodnej a vážnej vôle.

Vo Valalikoch, dňa 19.07.2021

Vo Valalikoch, dňa 19.07.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

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

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