DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo, uzavretej ako výsledok verejného obstarávania,
dňa 22. 4. 2016

Objednávateľ: Obec Nededza
Zastúpený:

PhDr. Peter Vajda, starosta obce

So sídlom:

Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

IČO:

00321516

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: SK87 5600 0000 0056 0474 0002
a
Zhotoviteľ:

DEOS Žilina, s. r. o.

Zastúpený:

Miroslavom Múčkom, konateľom

So sídlom:

Samuela Timona105, 010 04 Žilina

IČO:

41199960

DIČ:

2024101838

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu:

5058469592/0900
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Článok I
Predmet DODATKU č. 2
1. Predmetom Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo je súbor naviac prác, ktoré sa
vyskytli počas realizácie stavby a sú zapísané v Stavebnom denníku a sú
schválené stavebným dozorom
Článok II
Špecifikácia realizácie a financovania predmetu zmluvy
1. Objednávateľ zadal zákazku na rekonštrukciu objektu domu č. 3
Nededza. Pri rekonštrukčných prácach vznikli naviac dodávky materiálu
a práce jednak ako chyba výpočtov rozpočtára a jednak práce, ktoré
neboli presne vyšpecifikované; niektoré priestory objektu boli pri
obhliadke pre vypracovanie PD zamurované (a tým nedostupné).
2. Jedná sa o práce a materiál vyšpecifikovaný v prílohe tohto dodatku –
Rozpočet naviac prác – stav k 31. 5. 2017:
Cena sa zvyšuje o sumu 10 959,79 € bez DPH, t. j. 13 151,75 € s DPH,
slovom Trinásť tisíc jednosto päťdesiatjeden 75/100 € s DPH.

Článok II
Záverečné ustanovenia
1. Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom Dodatku č.2 ostávajú
v Zmluve o dielo bez zmien.
2. Ak nie je v Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo dohodnuté inak, riadia sa z nej
vyplývajúce právne vzťahy príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
3. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom
registri zmlúv, v súlade s ustanoveniami zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
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4. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
5. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých
objednávateľ i zhotoviteľ obdržia zhodne po dva rovnopisy. Každý rovnopis má
váhu originálu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
podpísať, že si ho prečítali, súhlasia s jeho obsahom, neuzavreli ho v tiesni, pod
nátlakom a ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho
obsahom Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Nededzi, dňa 03.07.2017

V Nededzi, dňa 03.07.2017

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

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

PhDr. Peter Vajda, starosta obce

Miroslav Múčka, konateľ

Príloha: Rozpočet - špecifikácia naviac materiálu a naviac prác k 31. 5. 2017
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