DODATOK
K ZMLUVE O DIELO č. O4/2013
podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

1. Objednávateľ
sídlo
štatutárny zástupca
IČO
DIČ
bankové spojenie
číslo účtu
2. Zhotoviteľ
sídlo
štatutárny zástupca
IČO
DIČ
bankové spojenie
číslo účtu

:

:

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY
OBEC PREDMIER
Obecný úrad, Predmier č. 55, 013 51 PREDMIER
Ing. Viliam ČILLÍK, starosta obce
00321567
2020618534
VÚB, a.s.
925828-432/0200
Peter G A L O
Predmier č. 397, 013 51 PREDMIER
Peter GALO
34752269
1022148160
SLŠP, a.s.

Článok I I .
PREDMET DODATKU
1. Predmetom dodatku k zmluve o dielo je realizácia prác naviac spojených so zhotovením diela

Hasičská zbrojnica Predmier - Stavebné úpravy (nadstavba a zastrešenie).
2. Práce naviac vznikli:
a. ) pri realizácii diela došlo po vzájomnej dohode zmluvných strán k zmene projektovej dokumentácie:
- v miestnosti na prízemí budovy bolo vybudované nové okno,
- plánované plastové vchodové dvere boli nahradené hliníkovými.
b. ) pri výstavbe bolo nutné zo statického hľadiska vykonať práce nad rámec pôvodného výkazu:
- vybúranie celej nadmurovky, vybúranie betónového poteru pod pôvodnou krytinou,
- realizácia novej betónovej podlahy v podkroví.
Článok I I I .
C E N A PRÁC N A V I A C
1. Cena prác naviac je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. na základe položkového rozpočtu.
Rozpočet tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku ako príloha č. 1 s uvedenými pevným i jednotkovými
cenami a koeficientmi použitými pri tvorení dohodnutej maximálnej ceny.
2. Zmluvná cena prác naviac je stanovená nasledovne:
Celková cena
2.664,35 €.

1.
2.
3.
4.

Článok IV.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ U S T A N O V E N I A
Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve
vyhotovenia.
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na
znak ich súhlasu so všetkými ustanoveniami ho podpisujú.
Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.
Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke
objednávateľa.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Predmieri, dňa: 27.decembra 2013.

V Predmieri, dňa: 27.decembra 2013.

OBEC PREDMIER

GALO PETER
•pl?FWy Pft,ít Č- 39?
/

013 51 Predmier

Ing. Viliam Cillík
starosta obce

Peter Galo

