DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 16112017/1
uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
1.

Objednávateľ :
Sídlo :
Zastúpený :
IČO :
DIČ:
Bankové spojenie :
IBAN:

Obec Píla
985 53, Píla 174
Ing. Ľubomír Aláč, starosta obce Píla
00316300
2021237262
PRIMA BANKA a.s., pob. Lučenec
SK 48 5600 0000 0060 5002 9001

a
2.

Zhotoviteľ :
Sídlo :
Zapísaný v registri:
Zastúpený:
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
IBAN:
Telefón:
E-mail :

COSTRUO spol. s r.o.
Parný mlyn č.5142, 984 01 Lučenec
OS v Banská Bystrica, odd: Sro, vl.č. 1315/S
Ing. Jozef Princz, konateľ
31588794
2020465018
SK2020465018
VÚB, a.s., Lučenec
SK22 0200 0000 0026 8555 7459
047/4320944
costruo@stonline.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. Č. 13112/B

Článok II.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 22.11.2017 Zmluvu o dielo č. č. 16112017/1 podľa § 536
a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla
účinnosť dňa 26.4.2019, na základe čl.13 odsek 1 ZoD. (ďalej len „ZoD“).
2. Predmetom
ZoD je vykonanie diela, a to uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Píla“.
3. Od nadobudnutia účinnosti ZoD došlo k zmene okolností, za ktorých bola ZoD
uzatvorená. Zmenou okolností sa rozumie skutočnosť, že v rámci projektu „Rekonštrukcia
budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Píla“ a na základe Zmluvy o poskytnutí
NFP č. Č.074BB220217 boli Objednávateľovi identifikované neoprávnené výdavky na
rekonštrukciu budovy obecného úradu. Z tohto dôvodu bude objednávateľ realizovať
stavebné práce len na budove kultúrneho domu.

4. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto
Dodatku č. 1, ktorého predmetom je dohoda zmluvných strán na zmene nižšieuvedených
ustanovení zmluvy.
Článok III.
Predmet dodatku
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že:

1.1 Pôvodné znenie článku 3 odsek 1 sa mení tak, že aktuálne platné znenie sa vypúšťa
a nahrádza sa novým znením nasledovne:
„Predmetom tejto zmluvy je rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v súlade so zákonom č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, v rozsahu výkazu výmer,
ktorý tvorí Prílohu č.1 tohto dodatku č.1 a na základe projektovej dokumentácie.“
1.2 Pôvodné znenie článku 3 odsek 2 sa mení tak, že aktuálne platné znenie sa vypúšťa
a nahrádza sa novým znením nasledovne:
„Stavbou sa rozumie dodávaka stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a oceneným
výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tohto dodatku č.1 a na základe projektovej
dokumentácie.“
1.3. Pôvodné znenie článku 5, odsek.2 ZoD sa mení tak, že aktuálne platné znenie sa vypúšťa
a nahrádza sa novým znením nasledovne:
„Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa čl. III. predstavuje:
Cena bez DPH: 103 939,40 EUR,
slovom: Jednostotritisícdeväťstotridsaťdeväť EUR/40 centov
DPH:
20 787,88 EUR
slovom: Dvadsaťtisícsedemstoosemdesiatsedem EUR/88 centov
Cena s DPH:
124 727,28 EUR
slovom: Jednostodvadsaťštyritisícsedemstodvadsaťsedem EUR/28
centov“
1.4 Pôvodné znenie článku 8, odsek 3.1 ZoD sa mení na základe dohody zmluvných strán tak,
že aktuálne platné znenie sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne:
„Objednávateľ na základe výzvy odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 12 kalendárnych
mesiacov od účinnosti Dodatku č.1 k ZoD“.
2. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú
nezmenené v pôvodnom znení.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD.
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá
Objednávateľ a dve zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a
právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne
jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali dodatok č.1 v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu dodatku č.1 a na
znak súhlasu ho podpísali.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 sú prílohy :
č.1 – Ocenený výkaz výmer v zmysle dodatku č.1 v písomnej podobe
č.2 - Ocenený výkaz výmer v zmysle dodatku č.1 v elektronickej podobe vo formáte MS
Excel na elektronickom nosiči
V Lučenci, dňa.............2019

V Píle, dňa .................... 2019

...................................
zhotoviteľ
Ing. Jozef Princz
konateľ COSTRUO spol. s r.o.

...........................................
objednávateľ
Ing. Ľubomír Aláč
starosta obce Píla

