DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO

na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.
1. Zmluvné strany
1.1 Zhotoviteľ:

Róbert Balog
Čaksová 30, 044 12 Nižný Klátov
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
č. účtu: 0444239354/0900
IČO: 37 640 747, Daňové reg. číslo: 1045987690

1.2 Objednávateľ:

Obec Nižný Klátov
Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov
Zastúpená: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová, starostka
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Košice
č. účtu: 4721542/0200
IČO: 00324507 , Daňové reg. číslo: 2021244896

uzatvárajú tento dodatok k zmluve o dielo zo dňa 7.11.2014 (ďalej len „dodatok“):
Článok 4 ods. 1 sa mení takto:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1, 4.3
zmluvy o dielo v termíne: Začiatok prác: 01.12.2014, ukončenie prác: 30.09.2015.
Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ a druhý
objednávateľ. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jej obsahu
porozumeli, a na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú. Dodatok nadobúda platnosť
dňom jeho podpisu. Účinnosť nadobúda v zmysle § 47a ods. 1 zákona číslo 546/2010
Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p., t. j. dňom
nasledujúcom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby, ktorá dodatok
uzatvára (v súlade s § 5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám v z. n. p.)
Nižný Klátov dňa 29.06.2015
Zverejnené na www.niznyklatov.sk dňa 30.06.2015
za zhotoviteľa:

za objednávateľa:

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

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

ZMLUVA O DIELO
na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany
1.1 Zhotoviteľ:
Róbert Balog
Čaksová 30
044 12 Nižný Klátov
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
č. účtu: 0444239354/0900
IČO: 37 640 747
Daňové reg. číslo: 1045987690

1.2 Objednávateľ:
Obec Nižný Klátov
Hlavná 1/1
044 12 Nižný Klátov
Zastúpená: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová, starostka
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Košice
č. účtu: 4721542/0200
IČO: 00324507
Daňové reg. číslo: 2021244896
2. Predmet zmluvy:

2.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná
objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve
pre objednávateľa vybuduje prístrešok pre kontajnery pri Obecnom úrade v Nižnom Klátove.
Cenová ponuka je súčasťou zmluvy.
2.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
2.3.
Predmetom zmluvy je vykonanie výkopových prác pre pätky, betonáže pätiek, výroba
oceľovej konštrukcie v zmysle projektovej dokumentácie.

3. Ďalší záväzok zhotoviteľa
3.1
Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy,
dojednania tejto zmluvy.
4. Čas plnenia
4.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1, 4.3 tejto
zmluvy v termíne:
Začiatok prác: 01.12.2014, ukončenie prác: 30.06.2015.
4.3
Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia.
5. Cena a platobné podmienky
5.1
Cena za vykonané práce v rozsahu čl. 2 a 3 je 3 815 € s DPH, slovom tritisícosemstopätnásť
Eur.
5.2
Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká zhotoviteľovi nárok na
úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa
nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie.
5.3

Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu
zmluvy v zmysle bodu 4.1.Faktúra bude splatná do 14 dní od jej odoslania objednávateľovi.

5.4
Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli na tom, že preddavok zhotoviteľovi nebude
poskytnutý.
6. Podmienky vykonania diela
6.1
Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
6.2
Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu 2.1. tejto zmluvy.
7. Zodpovednosť za škodu
7.1
Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na zdraví, majetku a životnom prostredí, ktorá bude
spôsobená tretím osobám alebo objednávateľovi činnosťou dodávateľa pri plnení predmetu
tejto zmluvy v zmysle odseku 2.1.

8. Záverečné ustanovenia
8.1
Túto zmluvu možno meniť len formou dodatku so súhlasom oboch zmluvných strán.
8.2
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom si ponechajú obidve zmluvné strany.
8.3

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy. Zmluva nadobúda účinnosť v zmysle §
47a ods. 1 zákona číslo 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v z.n.p., t.j. dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej
osoby,
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zmluvu
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Nižný Klátov dňa 07.11.2014
Zverejnené na www.niznyklatov.sk dňa 07.11.2014
za zhotoviteľa:

za objednávateľa:

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

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