Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 1/2017 zo dňa 28.11.2017
uzatvorený v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne:

I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Zastúpený vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
e-mail:

Obec Buzitka
Miroslav Malatinec, starosta obce
Miroslav Malatinec, starosta obce
00315982
2021115019
VÚB
SK63 0200 00000 0000 1672 0352
0905 669 432
starostabuzitka@gmail.com

2. Zhotoviteľ:
Právna forma:
Zastúpený:
Označenie registra a číslo zápisu:

Štefan Mátyáš
živnostník
Štefan Mátyáš
Zapísaný v živnostenskom registri Obvodný úrad
Lučenec – OzP – 2011/05267-2
606-3 534
32608268
SK1029829218
ČSOB
SK07 7500 0000 0040 0789 7330

Číslo živnostenského registra:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Oprávnené osoby pre rokovanie:
- vo veciach technických:
- vo veciach zmluvných:
Telefón:
e-mail:

Štefan Mátyáš
Štefan Mátyáš
0907 547 257
stefan.matyas@centrum.sk

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2017 uzatvorenej dňa
28.11.2017 v tomto znení:

II. Predmet zmluvy sa bod 1 mení nasledovne:
1. Na základe víťaznej ponuky zhotoviteľa v súťaži uskutočnenej podľa zákona o verejnom
obstarávaní č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať
stavbu: Vybudovanie detského dopravného ihriska. Stavba bude realizovaná v
menšom rozsahu ako bol určený pôvodným výkazom výmer vyššie uvedenej stavby, ktorý bol
obstarávateľom vydaný ako súťažný podklad vo verejnom obstarávaní a víťazom predložený
v cenovej ponuke. Nový výkaz výmer tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku a je jeho neoddeliteľnou
súčasťou.

IV. Cena diela sa bod 1 mení nasledovne:
1. Cena za dielo je v súlade s upravenou ponukou zhotoviteľa stanovená dohodou zmluvných strán
podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích
podmienok, určených projektom stavby a STN, pri dodržaní bežných technologických postupov
a bezpečnostných predpisov, materiálov a technologických častí v I. kvalitatívnej triede vo
výške:
Cena za stavebné práce:
Cena diela bez DPH: 22 500,02 €
Spolu cena diela s DPH: 27 000,02 €
Slovom: dvadsaťsedemtisíc eur
IV. Cena diela sa bod 2 mení nasledovne:
2. Cena za zhotovenie diela stanovená v bode 1 tohto článku je doložená podrobnou novou
kalkuláciou zhotoviteľa (položkovitým rozpočtom) a je uložená 2x u objednávateľa a 2x
u zhotoviteľa. Položkovitý rozpočet tvorí ako príloha č. 2 k tomuto dodatku jeho neoddeliteľnú
súčasť.

Príloha č. 1 – Nový Výkaz výmer
Príloha č. 2 – Položkovitý rozpočet

V Buzitke, dňa ......................................

V Buzitke, dňa ......................................

...............................................................
Miroslav Malatinec – starosta obce
objednávateľ

...............................................................
Štefan Mátyáš
zhotoviteľ

