Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo
uzatváranej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení
číslo zmluvy: 02/2022
ZMLUVNÉ STRANY
1. Objednávateľ:

Obec Záhradné
Obecný úrad Záhradné
Tulčícka 271/2, 082 16 Záhradné

V zastúpení:
Róbert Tkáč, starosta obce
IČO:
00328022
DIČ:
2021296750
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu:
SK11 5600 0000 0088 2972 2001
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Róbert Tkáč
b) technických: Róbert Tkáč
Kontakt:
0919 353 111, 051/455 77 25
e-mail:
robert.tkac@obeczahradne.sk
bujnovska@obeczahradne.sk
vavrencova@obeczahradne.sk
Web:
https://www.obeczahradne.sk/

2. Zhotoviteľ:

Ing. Ľubomír Hrivňák–PROFIMAX s.r.o.
Červená Voda 9, 083 01 Sabinov

V zastúpení:
Ing. Ľubomír Hrivňák, konateľ spoločnosti
IČO:
47363061
DIČ:
2023844922
IČ DPH:
SK2023844922
Bankové spojenie:
TATRABANKA, a.s.
Číslo účtu:
SK73 1100 0000 0029 4606 7088
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Ľubomír Hrivňák
b) technických: Ing. Ľubomír Hrivňák
Kontakt:
0948 017 007
e-mail:
lubomir.hrivnak@profi-max.eu
Web:
https://www.profi-max.eu/

DODATOK K Čl. III.
PREDMET ZMLUVY

2.1

2.2

Na základe požiadavky zo strany objednávateľa sa zmluvné strany dohodli na zmene rozsahu predmetu
diela „Hasičská zbrojnica – rekonštrukcia a prístavba“. Predmet diela sa mení na „Zhotovenie venca
a strešného plášťa hasičskej zbrojnice v Záhradnom“.
Upravená špecifikácia rozsahu diela sa nachádza v položkovitom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť
tohto Dodatku.

DODATOK K Čl. V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1

Cena diela sa týmto dodatkom mení na:
Cena bez DPH:
36 812,14 EUR
DPH 20%:
7 362,43 EUR
Spolu s DPH:
44 174,57 EUR
Spolu slovom: Štyridsaťštyritisíc stosedemdesiatštyri eur 57/100 eurocentov
DODATOK K Čl. VI.
ČAS PLNENIA

4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo podľa rozsahu tohto dodatku do 60 kalendárnych dní
odo dňa začatia prác.
Dodržanie lehoty podľa bodu 4.1. tohto dodatku je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením
Objednávateľa, ktorý je povinný uskutočniť všetky potrebné stavebné práce tak, aby zhotoviteľ mohol
zrealizovať predmet tohto dodatku.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zrealizuje stavebné práce najneskôr do 31.7.2022 a následne
upovedomí zhotoviteľa o možnosti prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať do 30
dní od výzvy.
V prípade, že objednávateľ potrebné stavebné práce, ktoré predchádzajú vykonaniu predmetu tohto dodatku
v termíne podľa bodu 4.3 nezrealizuje, zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. V tomto prípade sa
objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi vyplatiť všetky oprávnené náklady, ktoré mu s prípravou na toto dielo
vznikli. Ide hlavne o väzníkový krov, krytinu a všetky ostatné komponenty, ktoré zhotoviteľ musel vopred
zabezpečiť.
Objednávateľ sa zaväzuje, že pri realizácii predmetu tohto dodatku zabezpečí potrebné technické zariadenia
na vykonanie diela (napr. lešenie a iné).

V Záhradnom, dňa: .....................................
Za zhotoviteľa:

......................................................................
Ing. Ľubomír Hrivňák
konateľ
Ing. Ľubomír Hrivňák – PROFIMAX s.r.o.

Za objednávateľa:

......................................................................
Róbert Tkáč
starosta obce
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