Dodatok k ZMLUVE O DIELO č. 01/2018
podľa § 536-565

Obchodného zákonníka

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:

MIVA KONSTRUKT s.r.o.
Jelenec, č. d. 375
951 73 Jelenec
Ing. Jozef Finta – konateľ spoločnosti
jozeffinta@gmail.com
47581081
2024000033
TATRA BANKA a.s.
BIC: TATRSKBX
Číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0029 4945 9503
Obchodný register Okresného súdu Nitra - oddiel : Sro, vložka číslo :36413/N

Zastúpený :
Emailový kontakt:
IČO:
DIČ:
Bank. spojenie:
registrácia :

(ďalej ako zhotoviteľ)

1.2 Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo :
Zastúpený:
Emailový kontakt:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie :

(ďalej

Obec Zlatno
Zlatno 99
951 91 Pošta Hosťovce
p. Róbert Šlehobr – starosta obce
zlatno@stonline.sk
00308684
2021058798
Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu IBAN:SK83 0200 0000 0000 3152 3162

ako objednávateľ)

II. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku je:
A/
Úprava ceny na základe odd. III. ods. 3.4 z dôvodu prác naviac ,neobsiahnutých v cenovej
ponuke vzniknutých počas realizácie diela na základe požiadavky objednávateľa podľa prílohy
č. 3,
vo výške 2 339,32 Eur vrátane DPH.
B/
Úprava termínu ukončenia diela v odd. IV. ods,.4.4.: z dôvodu vykonania objednávateľom
požadovaných prác naviac sa upravuje termín ukončenia diela na: 30.11.2018 .

C/

Úprava fakturácie v odd. V ods.5.2
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu podľa článku III. tejto zmluvy nasledovne:
Platba č.1: po ukončení búracích prác a základov hrubej stavby faktúra vo výške 60 percent
z celkovej ceny diela, podľa prílohy č.1.
Platba č.2: po úplnom ukončení a odovzdaní predmetu plnenia zvyšná vyúčtovacia faktúra
podľa prílohy č. 1 na základe súpisu skutočne vykonaných prác.
Platba č.3 :po úplnom ukončení a odovzdaní predmetu plnenia na základe súpisu skutočne
vykonaných prác naviac /príloha č.3/.
Záverečné ustanovenie
Nedeliteľnou súčasťou tejto ZoD sú nasledovné prílohy:
- príloha č. 1 - cenová ponuka zhotoviteľa
- príloha č. 2 - projektová dokumentácia vypracovaná projekčnou kanceláriou Ing.
Radovan Ivanička - RI projekt
- príloha č. 3 – súpis vykonaných prác naviac neobsiahnutých v cenovej

ponuke
Tento dodatok k zmluva o dielo je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jedno
vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a jedno objednávateľ.
Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok k zmluve o dielo uzatvorili na základe svojej
slobodnej vôle.

V Zlatne, dňa 20.10.2018

Za zhotoviteľa:

.........................................................
Ing. Jozef Finta - konateľ spoločnosti MIVA KONSTRUKT s.r.o.

Za objednávateľa:

...................................................................
p. Róbert Šlehobr – starosta obce Zlatno

