DODATOK č. 1
k zmluve o dielo
uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „Obchodný zákonník“)

uzatvorený medzi:
1.Objednávateľom:
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
vo veciach zmluvných podmienok
súvisiacich s podmienkami
poskytnutia nenávratného
finančného príspevku:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „Objednávateľ")

Obec Pečovská Nová Ves
Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
PhDr. Jaroslav Dujava – starosta obce
PhDr. Jaroslav Dujava – starosta obce
Michal Petrík – stavebný dozor

PhDr. Jaroslav Dujava – starosta obce
VÚB a.s. Prešov
SK51 0200 0000 0000 0292 0572
00 327 590
202 071 1660

a
2.Zhotoviteľom:
Zhotoviteľ
Sídlo:
Zápis v OR:
Zastúpený:
Osoby oprávnené na rokovanie
na základe plnej moci
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ / IČ DPH:
(ďalej len „Zhotoviteľ")

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
OR Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č. 307/B
Ing. Walter Spitaler – konateľ spoločnosti
Bc. Vladimír Lesovský - konateľ spoločnosti
Ing. Štefan Olejník
Ing. František Kočiško
Ing. Štefan Olejník
TATRABANKA a.s. Bratislava
SK58 1100 0000 0026 2304 3487
00 896 225
2020294144 / SK2020294144

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“, spoločne ako „Zmluvné
strany“, uzatvárajú tento Dodatok č.1 (ďalej aj „Dodatok č.1“)
I. Preambula
1. Dňa 13.06.2018 bola uzatvorená Zmluva o dielo, medzi Obcou Pečovská Nová Ves, so sídlom: Hlavná 33,
082 56 Pečovská Nová Ves ako objednávateľom a spoločnosťou Swietelsky-Slovakia spol. s r. o. so sídlom:
Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie Diela
špecifikovaného v Článku I. tejto zmluvy „ROZŠÍRENIE ZBERNÉHO DVORA V OBCI PEČOVSKÁ
NOVÁ VES“ (ďalej aj „Zmluva“).
2. Účelom tohto Dodatku č. 1 je zníženie rozsahu prác a dodávok oproti rozsahu dohodnutému v Prílohe č. 1
Zmluvy o dielo – Rozpočet stavby a návrh na plnenie kritérií.
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3. Vyššie uvedené Zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy nasledovne, pričom všetky ostatné
ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.
II. Predmet dodatku
1. Článok 3. Cena za dielo, bod 3.1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

3.1 Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku za stavebné práce :
361 040,68 EUR bez DPH (slovom : tristošesťdesiatjedentisícštyridsať eur šesťdesiatosem centov),
72 208,14 EUR 20% DPH (slovom : sedemdesiatdvatisícdvestoosem eur štrnásť centov),
433 248,82 EUR s DPH (slovom : štyristotridsaťtritisícdvestoštyridsaťosem eur osemdesiatdva centov),
(ďalej len „Cena za Dielo“).
2. Príloha č.1 tohto Dodatku č.1 pod označením

Prehľad - Zníženie rozsahu prác a dodávok
znižuje/zmenšuje rozsah prác a dodávok uvedený v Prílohe č. 1 Zmluvy. Rozsah prác a dodávok
realizovaných v zmysle Zmluvy tak bude upravovať Príloha č.1 Zmluvy ako aj Príloha č.1 Dodatku č.1, ktorá
sa stáva súčasťou Zmluvy ako Príloha č.1a.
III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným a účinným dňom jeho podpisu
oboma Zmluvnými stranami.
2. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1 tvorí Príloha č. 1, ktorá sa stáva súčasťou Zmluvy, ako Príloha č. 1a.
3. Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ
dostane tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli
a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými
podpismi osôb oprávnených v mene Zmluvných strán v danom Zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.

V Pečovskej Novej Vsi dňa

V Prešove dňa

______________________
PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

______________________
Ing. Štefan Olejník
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
na základe plnej moci

______________________
Ing. František Kočiško
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
na základe plnej moci
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