


,,Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
a) vykonať Dielo v lehote do 78 dní od odovzdania objektu Zhotoviteľovi,
b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší

pracovný deň po skončení realizácie Diela."

2. Znenie ustanovenia Článku III Cena za Dielo bod 1 sa nahrádza nasledovným znením:

„ 1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená
v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH: 109 046,05 EUR (slovom: jednostodeväťtisíc štyridsaťšesť EUR a päť centov)

DPH 20%: 21 809,21 EUR (slovom: dvadsaťjedentisíc osemstodeväť EUR a dvadsaťjeden centov)
cena spolu s DPH: 130 855,26 EUR (slovom: jednostotridsaťtisíc osemstopäťdesiatpäť EUR
a dvadsaťšesť centov)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto
článku."

3. Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer (z ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní) sa nahrádza
Rozdielovým oceneným výkazom výmer.

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

2. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v troch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane
dva rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto Dodatku č.1 je slobodná a vážna,
tento Dodatok č.1 neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť
nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané týmto Dodatkom č.1 Zmluvné strany vyjadrujú svojimi
podpismi nižšie.
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Za Objednávateľa 

Ing. M
0

ilan B ško, 
Vedúci staqebného úradu, 
odd. investičnej výstavby, 
životného prostredia a dopravy 
Na základe poverenia 

V Bratislave, dňa 18.11.2020 

Za Zhotoviteľa 

lnh. �avol Hrúzik 
P,tedseda predstave tva 
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