Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 5/2014
uzatvorená v podľa § 536 zákona Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zo dňa 10.5.2014
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Bankové spoj/č. účtu:
Tel.:

OBEC ZÁZRIVÁ
Stred 409, 027 05 Zázrivá
00315010
2020561906
JUDr. Matúš Mních , starosta obce
VUB Dolný Kubín č.ú.1727432/0200
+421-43-5896130
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Obchodné meno :
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:

ZRUB ORAVA, spol. s.r.o
Nemocničná 1975/3, 026 05 Dolný Kubín
36439827
2022137117
SK 2022137117
Daniel Chomistek
SLSP, a.s pobočka Dolný Kubín
0323063778/0900
0908325002, 0905783003
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Týmto dodatkom sa v pôvodnej zmluve doplňujú práce naviac:
Predmet zmluvy:

„Oprava chodníkov od Juríkov po Karcolov – práce naviac“
Článok 2
Predmet zmluvy

2.1. Špecifikácia predmetu plnenia zmluvy je vzájomne odsúhlasený položkovitý rozpočet
(ďalej len príloha č. 1), zhotoviteľom vypracovaný na základe požiadaviek objednávateľa.
2.2.

Dielo odovzdá zhotoviteľ naraz po jeho úplnom dokončení s predchádzajúcimi
kvalitatívno –technickými kontrolami zo strany objednávateľa podľa dohodnutého
vecného rozsahu.

2.3.

Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené zhotoviteľom
s vykonaním skúšok, preukázajúcich kvalitu, funkčnosť, a dodržiavanie parametrov
dohodnutých v tejto zmluve.

Článok 3
Miesto dodávky a montáže
3.1

Obec Zázrivá chodník od Juríkov po Karcolov – práce naviac
Článok 4
Dodacie lehoty

4.1

- začiatok prác: 17.07.2014
- ukončenie prác: 30.09.2014

Článok 5
Cena dodávky a prác
5.1

Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov

Celková cena

6 300,48 SPOLU S DPH
============================
Článok 11
Prechodné a záverečné ustanovenia

11.1 Na právne vzťahy z tejto zmluvy vznikajúce, z nej vyplývajúce a s ňou súvisiace
sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
11.2. Túto zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a to
písomnou formou dodatkom k zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami, ktorý bude
tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. V prípade potreby predĺženia termínu ukončenia prác
je zhotoviteľ povinný predložiť dodatok k tejto zmluve na základe objednávateľom
odsúhlaseného termínu ukončenia.
11.3. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží 1
vyhotovenie a objednávateľ 2 vyhotovenia.
11.4. Zmluvné strany prehlasujú, že textu tejto zmluvy porozumeli, jej obsah im je
zrozumiteľný a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.

11.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
11.7. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne
predpisy SR, hlavne zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
11.8

Spaľovanie akéhokoľvek odpadu a materiálu je na stavenisku a v jeho okolí zakázané,
pričom zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 330,-Euro za každý taký
zistený prípad.
Článok 12
Ostatné dojednania

12.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto
informácie na iné účely a zmluvné účely, pri porušení tohto bodu má právo objednávateľ
účtovať dodávateľovi pokutu vo výške 50% z celkovej ceny diela, uvedenej v článku
5.1.

V Zázrivej, dňa:

–––––––––––––––––––––––––––––
Objednávateľ

V Zázrivej, dňa:

––––––––––––––––––––––––––––––
Zhotoviteľ

