Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok I.
Zmluvné strany

1.OBJEDNÁVATEĽ:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO :
DIČ :
Osoba oprávnené rokovať:
mobil:
e-mail:

Obec Brvnište
Brvnište 390, 018 12 Brvnište
Ing. Dagmar Mikudíková – starostka obce
Prima banka
SK78 5600 0000 0028 3332 6004
00317101
2020684644
Ing. Dagmar Mikudíková – starostka obce
+421 917 908 094
dagmar.mikudikova@brvniste.sk

(ďalej v texte len „objednávateľ“)

2.ZHOTOVITEĽ:

CESTNÉ STAVBY SK, s.r.o.
SNP 1475, 017 07 Považská Bystrica
ORSR OS TN, Odd. Sro, Vl.č. 37586/R
Ing. Miloslav Bajza, konateľ spoločnosti
VÚB banka, a.s.
SK3702000000004054218556

Zápis v obchodnom registri:
Zastúpená:
Bankové spojenie :
IBAN :
SWIFT (BIC):
IČO :
52133176
DIČ :
2120905435
IČ DPH:
SK2120905435
Osoby oprávnené rokovať vo veciach realizácie
stavby:
Ing. Miloslav Bajza
mobil:
0905331759
e-mail:
cssk.sro@gmail.com
(ďalej v texte len „zhotoviteľ“)

Článok I.
Predmet dodatku
1. Predmetom dodatku je úprava článku IV. Cena diela, bod 5. Nové znenie tohto bodu je
nasledovné:
Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom zmluvného diela, vrátane
potreby všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu
známy obsah záväzného dokumentu „Výkaz výmer“. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať
Objednávateľovi dodatočné náklady iba v prípade, ak pre riadne dokončenie diela ako celku podľa
projektovej dokumentácie boli potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo záväznom
dokumente „Výkaz výmer“, a náklady, ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky
Objednávateľa na zmenu diela z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve o dielo a ktoré budú
predmetom jeho písomného odsúhlasenia podľa tejto Zmluvy o dielo.

Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda účinnosť:
a) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka
a
b) po preukázateľnom pridelení finančných prostriedkov na krytie nákladov na
nadobudnutie predmetu tejto zmluvy (diela).

V Brvništi, dňa 03.09.2020

V Brvništi, dňa 03.09.2020

za objednávateľa:

za zhotoviteľa :

––––––––––––––––-

––––––––––––––––-

