Evidenčné číslo zhotoviteľa:
Evidenčné číslo objednávateľa:

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 30.05.2014

Čl. 1. Zmluvné strany
Objednávateľ :
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
Fax:
E-mail:
www:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Spišský Štvrtok
Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
Ing. Ján Greš, starosta obce
00329631
2020717897
neplatca
00421 (0)53/4598 532
00421 (0)53/4699 073
obec@spisskystvrtok.sk
www.spisskystvrtok.sk
Prima Banka Slovensko, a. s.
3412143001/5600

Zhotoviteľ :
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
IČ DPH:
Tel.:
E-mail:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný v:

Jozef Oravec
Zelená 295/2, Spišský Štvrtok
Jozef Oravec, majiteľ firmy
40 85 97 20
neplatca
0915 934 075
jozef.oravec@atlas.sk
UniCredit Bank
6752795018/1111
ŽR SR pod číslom 704-5030, Okresný úrad Poprad

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo zo dňa 30.05.2014 na stavbu
„Revitalizácia domu smútku a jeho okolia“ v obci Spišský Štvrtok. nasledovne:

Čl. 2. Predmet plnenia zmluvy
Dopĺňa sa odsek 2.2.1:
2.2.1 Predmet zmluvy sa:
a) koriguje sa o nerealizované množstvá - špecifikované v rozpočte, ktorý je prílohou č. 1 k tomuto
dodatku,
b) rozširuje sa o ďalšie naviac práce - špecifikované v rozpočte, ktorý je prílohou č. 2 k tomuto
dodatku,

Čl. 4. Cena stavebného diela
Zmluvné strany upravujú cenu diela podľa odsúhlasených výkonov uvedených prílohách č. 1 a 2 k
tomuto dodatku takto:
4.2

Cena stavebného diela podľa ZoD vrátane DPH:
Úprava ceny podľa prílohy č. 1
Úprava ceny podľa prílohy č. 2

22 683,48 €
-5 349,63 €
+5 982,36 €

upravená cena
17 333,85 €
23 316,21 €

Upravená cena diela celkom (neplatca DPH):

+ 632,73 €

23 316,21 €

Slovom: dvadsaťtritisíc tristošestnásť eur, dvadsaťjeden centov.
Záverečné ustanovenia:
1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo dňa 30.05.2014, pokiaľ neodporujú dojednaniam v tomto
dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa www.spisskystvrtok.sk
a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo zo dňa 30.05.2014.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Spišskom Štvrtku, dňa 01.10.2014

SIGNED

SIGNED

................................................
za zhotoviteľa
Jozef Oravec

................................................
za objednávateľa
Ing. Ján Greš, starosta obce
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