Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 1/2015/OVS

uzatvorený v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení
neskorších zmien a doplnkov (ďalej len dodatok)

medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Email:

Stredná odborná škola polytechnická
Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín
Ing. Adriana Bellová, riaditeľka
00891479
2020424329
Štátna pokladnica
SK90 8180 0000 0070 0048 3999
0905 667 097
sekretariat@sospknazia.sk

(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Email:
Zapísaný v registri

DomSTAV, spol. s r.o.
Bystrická cesta 64, 034 01 Ružomberok
Ing. František Korček, konateľ
31623531
2020430918
SK 2020430918
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK02 0200 0000 0018 7254 8342
0903 542 222
korcek.f@domstav.sk
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro.,
vložka č. 2466/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili medzi sebou dňa 30.07.2015 Zmluvu o dielo č. 1/2015/OVS
(ďalej len „Zmluva“).

Článok II.
Predmet dodatku
Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení Zmluva nasledovne:
1. V Článku IV. Cena za dielo – sa mení „celková suma 7480,- €“ na „celkovú sumu
8303,93 €“.
Zdôvodnenie:
Rozpočet na práce sa navýšil o čiastku 823,93 € s DPH z dôvodu nepredvídaného stavu
hlavných potrubných rozvodov vody a ventilov na stupačkách k sociálnym zariadeniam.
Potrubie bolo z dôvodu zatekania prehrdzavené a bolo nutné ho vymeniť, nakoľko
v blízkej budúcnosti by mohlo spôsobiť väčšie problémy a tým aj náklady.

Článok III.
Záverečné ustanovenia dodatku
1. Tento dodatok je vypracovaný v troch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve
vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie dodatku..
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť
prvým nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovej stránke objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne a dobrovoľne, nie pod
tlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpísali.

V Dolnom Kubíne, dňa 19. 08. 2015

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

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

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

