Dodatok č.1 k
Zmluve o dielo zo dňa 26.9.2017
čl. I.
Zmluvné strany
1. Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
Označenie registra:
Číslo zápisu:
Tel.:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

SI.DA s.r.o.
P.O.Hviezdoslava 67/16, 018 51 Nová Dubnica
Pavol Katerinčin
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK09 0200 0000 0034 5485 9358
44700610
SK2022811021
OR OS Trenčín
Sro; 21562/R
0903536490

2. Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpenie:
Osoba oprávnená
vo veciach technických:
Osoba oprávnená
vo veciach zmluvných a finančných:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Fax:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Bohunice
Bohunice 103, 018 52 Bohunice
Ing. Peter Hajdúch, starosta obce
Ing. Peter Hajdúch, starosta obce
Ing. Peter Hajdúch, starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s.
0044 9781 2001 / 5600
SK54 5600 0000 0044 9781 2001
36115622
2021487391
042 / 449 22 74
042 / 449 22 74
čl. ll.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tohto dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 26.9.2017 je úprava ceny za dielo
z dôvodu požiadavky Objednávateľa na kvalitatívnu zmenu materiálu z ktorého sa
bude realizovať dielo.
čl. lll.
Zmenené ustanovenia zmluvy
1. v čl. IV. Cena predmetu zmluvy sa bod 1 mení nasledovne:
Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:
a) cena bez DPH......................................................
54 185,43 Euro,
b) DPH ..........%........................................................
10 837,09 Euro,
c) cena s DPH...........................................................
65 022,52 Euro.

2. v Príloha č.1 - Rozpočet sa mení položka č. 38 nasledovne:
 stĺpec „Cena jednotková“ – 342,25
 stĺpec „Montáž“ – 44 492,50
 stĺpec „Cena celkom“ – 44 492,50
V zmysle uvedenej zmeny sa prepočítavajú všetky súčtové riadky prílohy č.1 – Rozpočet.
čl. IV.
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok zmluvy nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
2. Tento dodatok zmluvy v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v platnom znení
a) Obec Bohunice zverejní na webovom sídle obce, alebo
b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej
uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy
v Obchodnom vestníku.
3. Tento dodatok zmluvy nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
(s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
4. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy.
Obec Bohunice vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení
zmluvy.
5. Tento dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2
vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
V Novej Dubnici dňa 25.10.2017
Za zhotoviteľa:

...........................................................
Pavol Katerinčin
konateľ spoločnosti

V Bohuniciach, dňa 25.10.2017
Za objednávateľa:

.......................................................
Ing. Peter Hajdúch
starosta obce

