
DODATOK č.1
K ZMLUVE O DlELO

Č. objednávateľa ZoD 1/2021
Č. zhotovitel‘a 072021

uzavretá v zmysle ~ 536 a nash zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik
v platnom zneni; (ďalej len „Zmluva“)

Či.i
ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:
Nézov: Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves
Sídlo: Komenského 2, 052 05 Spišská Nová Ves
Zastúpený: RNDr. Peter Krest‘anko, riaditel‘ školy
iČo: 35546085
DIČ: 2021668495
Benkové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., Spišská Nová Ves
IBAN: 5K4456000000007524994001
Osoby objednávateľa oprávnené rokoval‘ a konal‘
- vo veciach technických: RNDr. Peter Kresťanko, riaditeľ školy a Ing. Milan Mucha,
vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsU Spišská Nová Ves
(ďalej len „objednávatel“)

Zl-IOTOVITEĽ:
Názov: Miroslav Riš — Riš & Riš
Sídlo: Tepličská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Miroslav Riš
Pré vna forma: SzČo
iČo: 43872328
iČ DPH: 5K1023514888
Bankové spojenie: SLSP
Císlo účtu:
/BAN: 5K28 0900 0000 0051 7036 1905
B/C kód banky:
Osoby zhotovitera oprávnené rokoval‘ a konal‘
- vo veciach zmluvných: Miroslav Riš
- vo veciach technických: Miroslav Riš
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Či. I Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany se dohodU na uzatvorení dodatku č.1 k Zmluve o dielo Č. 1/2021 na realizáciu zákazky:
„Rekonštrukoia strechy ZS, Komenského 2, Spišská Nová Ves“ uzatvorenej dňa 14.7.2021. K zmenám
došlo vo vybraných článkoch zmluvy a ich platné znenia sú uvedené nasledovne:

ČL4

Termín pinenia sa bod 4.1 meni nasledovne:
4.1. Zhotovitelt sa zaväzuje vykonať dielo v termine:

-120 dní od dňa platnosti a účinnosti tohoto dodatku.

ČL5
Cena diela a platobné podmienky sa bod 5.6 a 5.7 meni nasledovne:

5.6. Financovanie diela je dohodnuté formou fakturácie na základe súpisov vykonaných dodávok a
prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu. Objednávateľ neposkytne zhotovitelovi
preddavok (zálohu). Celková cena diela, bez dodávok a prác naviac, bude súčtom všetkých
uhradených faktúr v priebehu realizácie diela a nesmie byť vyššia ako cena uvedená v bode 5.1
tejto zmluvy.

5.7. Platba bude zrealizovaná na základe faktúry, ktorá bude vystavená na základe zhotovitel‘om
predložených a objednávateľom odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných dodávok a prác a
budú prilohou faktúry. Súpisy budú potvrdené zhotoviteľom a zástupcom objednávatel‘a.



Skutočne vykonané dodávky a práce budú fakturované podia jednotkovej ceny uvedenej v
rozpočte.

ČL12
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatně ustanoven~a zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

a) Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, tn vyhotovenia pre objednávatela a
jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

b) Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujůcini Po dni zverejnenia na webovej stránke objednávatel‘a v sůlade 5

~ 5a zák. Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prfstupe k informáciám v znení neskoršich predpisov
a podľa ~ 47a zák. Č. 40/1 964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znenĺ.

c) Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom
ich siobodnej a vážnej vöie, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podrnienok,
ktoré by mohli spĎsobiť jeho neplatnosť, na znak Čoho pripájajú svoje podpisy.
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