Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 10.11.2014

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmluvné strany
Objednávateľ:
so sídlom:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
V zastúpení:

Obec Reca
Obecný úrad, 925 26 Reca 24
VÚB, a.s., pobočka Senec
29523-112/0200
00306142
2021006735
PaedDr. Zoltán Metzner – starosta obce
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
KVÁLMONT, s.r.o.
Sídlo:
Lichnerova 38, 903 01 Senec
Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z OR OS Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 12719/B
IČO:
31437249
DIČ:
2020372937
IČ DPH:
SK2020372937
V zastúpení:
Tibor Kvál - konateľ
Bankové spojenie:
OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
562273/5200
(ďalej len „zhotoviteľ“)
resp.
(ďalej len „zmluvné strany“)
Uzatvorili dnešného dňa tento Dodatok č.1 (ďalej len „dodatok“)

Úvodné ustanovenia
Zmluvné strany dňa 10.11.2014 uzatvorili zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo vykonanie Diela:
„Vnútorná rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Reca“ špecifikovaného v Zmluve. Strany sa
dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo a to za podmienok uvedených v tomto
Dodatku.

Článok I.
Predmet dodatku
Predmetom tohto Dodatku sú naviac práce uvedené v prílohe č.1 tohto Dodatku. Počas realizácie prác na hore
uvedenom diele došlo k rozšíreniu objemu prác, ktoré neboli zadané objednávateľom a neboli zahrnuté do
rozpočtu diela. Uvedené naviac práce boli pre celkový vzhľad a celistvosť diela „Vnútorná rekonštrukcia
kultúrneho domu v obci Reca“ nevyhnutné. Rozsah týchto prác je odsúhlasený objednávateľom. Z tohto titulu
sa predmet zmluvy rozširuje v súlade s článkom X. ods.10.2. ZoD.

Článok II.
Cena a platobné podmienky
Mení sa časť článku IV. ods.4.1. pôvodnej Zmluvy

1. Z dôvodu zmeny rozsahu Diela sa menia rozpočtové náklady na predmet diela „Vnútorná
rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Reca“ nasledovne:
Cena diela bez DPH podľa základnej zmluvy:
16.588,51 €
Cena prác bez DPH podľa dodatku č.1:
1.641,60 €
Cena diela bez DPH po zmene:
18.230,11 €
DPH 20%:
3.646,02 €
Cena diela po zmene s DPH:
21.876,13 €
2. Zmluva sa dopĺňa o nové prílohy nasledovne:
Príloha č.1 Dodatku k ZoD zo dňa 10.11.2014 – Naviac práce
Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom sú nedotknuté a zostávajú v platnosti bez
zmeny.
3. Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch.
5. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom Dodatku zoznámili s jeho
obsahom, poznajú jeho obsah a účel. Svojimi vlastnoručnými podpismi a odtlačkami pečiatok
obe zmluvné strany potvrdzujú, že celý text tohto Dodatku je prejavom ich slobodnej a vážnej
vôle.
V Reci, dňa 26.02.2015

V Reci, dňa 26.02.2015

________________________
Objednávateľ:

________________________
Zhotoviteľ:

Príloha č.1 Dodatku k ZoD zo dňa 10.11.2014

NAVIAC PRÁCE
Vnútorná rekonštrukcia kultúrneho domu
Cena v EUR bez
Cena/MJ DPH

M.J.

Množstvo

Obklad laminátový (mateirál + práca)

m2

46

25,60

1 177,60

Dvere dvojkrídlové 125 cm

ks

3

100,00

300,00

Dvere jednokrídlové ´80

ks

2

82,00

164,00

Popis
Vestibul:

Spolu cena bez DPH

1 641,60

V Reci, dňa 26.02.2015

V Reci, dňa 26.02.2015

________________________
Objednávateľ:

________________________
Zhotoviteľ:

