DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 218/2020/OddVÚP
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

medzi zmluvnými stranami:
1. OBJEDNÁVATEĽ
sídlo
IČO
DIČ
bankové spojenie

: Mesto Dubnica nad Váhom
: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom,
Slovensko
: 00317209
: 2021339276
: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad
Váhom
: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta

číslo účtu
zastúpený
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných
: Mgr. et Mgr. Peter Wolf
b) technických
: Ing. Milan Blaško
c) výkonu technického dozoru investora stavby : Bc. Jozef Králik
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie : Ing. Milan Blaško, Bc. Jozef Králik
e) prevzatia Diela
: Ing. Milan Blaško
číslo telefónu
: +421 917401325
e-mail
: milan.blasko@dubnica.eu
(ďalej len „Objednávateľ“)
a
2. ZHOTOVITEĽ
sídlo
IČO
DIČ
bankové spojenie
číslo účtu
zastúpený

: Kalorim, s.r.o.
: Nesluša 759, 023 41 Nesluša
: 50625781
: 2120400722
: Slovenská sporiteľňa, a.s.
: SK23 0900 0000 0051 4996 6754
: Ing. Michal Skokan

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných
b) technických
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho
číslo telefónu

: Ing. Michal Skokan
: Ing. Michal Skokan
: Ing. Peter Chládek
: 0915801879

e-mail
: michal.skokan@kalorim.sk
zapísaný
: Okresný súd Žilina, odd. S.r.o. vl. Č. 66853/L
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana” alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula
Zmluvné strany uzavreli dňa 16. 7. 2020 v súvislosti s realizáciou stavby s názvom „Klientske centrum
– Mestský úrad Dubnica nad Váhom“, Zmluvu o dielo č. 218/2020/OddVÚP (ďalej len „Zmluva“).
Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XIII Záverečné ustanovenia, ods. 2 dohodli na zmenách Zmluvy,
ktoré sú bližšie špecifikované v Článku I. tohto Dodatku č. 1.
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Článok I.
Predmet Dodatku
1.

Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán na zmene Článku IV Platobné podmienky
a fakturácia.

2. Pôvodný text Článku IV Platobné podmienky a fakturácia, ods. 1 sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
„1. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe dvoch faktúr vystavených
Zhotoviteľom
a doručených Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť prvú faktúru na sumu 20.000,- Eur s DPH
(slovom: dvadsaťtisíc eur) vzniká po 30 dňoch od prevzatia staveniska Zhotoviteľom v prípade, že
Zhotoviteľ vykonáva dielo v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
Právo Zhotoviteľa vystaviť druhú faktúru na sumu 97.669,62 Eur s DPH (slovom:
deväťdesiatsedemtisícšesťstošesťdesiatdeväť eur šesťdesiatdva centov) vzniká po písomnom
odovzdaní a prebratí celého Diela podľa tejto Zmluvy, okrem prípadu podľa odseku 8 tohto článku
Zmluvy.“
Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Tento Dodatok č. 1 je záväznou súčasťou Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom
upravené zostávajú nezmenené.
2. Pokiaľ v tomto Dodatku č. 1 nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a
ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z.. o
verejnom obstarávaní.
5. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania
a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní.
6. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis
a Objednávateľ jeden rovnopis.
7. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
V Dubnici nad Váhom, dňa 20.08.2020

V Nesluši, dňa 20.08.2020

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

––––––––––––––––––
Ing. Milan Blaško,
vedúci stavebného úradu,
Odd. investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy
na základe poverenia

––––––––––––––––––––
Ing. Michal Skokan
konateľ spoločnosti
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