ZMLUVA O DIELO Č. 018/2019/IS
DODATOK č. 1
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:
E-mail:

Obec Vyškovce nad Ipľom
Vyškovce nad Ipľom č. 132, 935 77
Mgr. Ágnes Antal Nyustin, starostka obce
00307661
2021020749
VÚB, a.s.
SK30 0200 0000 0018 1710 8555
0918 783 538
starosta@vyskovcenadiplom.sk

a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH / DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Zapísaný:

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.
Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti
31631134
SK2020478229
Všeobecná úverová banka, a.s.
2196246422/0200; IBAN: SK58 0200 0000 0021 9624 6422
045/694 90 21
045/694 90 17
combin@combin.sk
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka č. 2800/S

2. PREDMET DODATKU
2.1

2.2

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 018/2019/IS (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je
záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo, špecifikované ako „Vyškovce nad Ipľom – splašková
kanalizácia“ . Dielo má byť financované najmä z prostriedkov Environmentálneho fondu.
Vzhľadom na to, že objednávateľ v roku 2019 nedisponuje dostatočnými finančnými zdrojmi pre realizáciu
celého diela, dohodli sa zmluvné strany na realizácii diela v etapách. Jednotlivé etapy budú určené
príslušným dodatkom k Zmluve. V roku 2019 sa zhotoviteľ zaväzuje v rámci diela zrealizovať práce viazané
na dotačné prostriedky Environmentálneho fondu a vlastné zdroje objednávateľa z rozpočtu pre rok 2019
v rozsahu vyplývajúcom z prílohy k tomuto Dodatku. Cena za rozsah prác v rámci diela, uvedených
v prílohe k tomuto Dodatku, je v nasledovnej výške:
Cena bez DPH
DPH 20%
Cena s DPH

157 894,75 EUR
31 578,94 EUR
189 473,69 EUR

(slovom: jednostoosemdesiatdeväťtisícštyristosedemdesiattri eur sedemdesiat centov)

1

2.3

2.4
2.5

Uvedená cena je doložená položkovitým rozpočtom, ktorý vychádza z prílohy č. 1 k Zmluve a ktorý tvorí
prílohu tohto Dodatku.
Termín ukončenia realizácie diela uvedený v bode 4.2.2. Zmluvy: „do 92 kalendárnych dní od prevzatia
staveniska“, sa mení a nahrádza nasledovne: „bude určený dohodou zmluvných strán v príslušnom
dodatku k zmluve, v závislosti na zabezpečení financovania diela“.
Práce v rámci diela, uvedené v tomto Dodatku, budú zrealizované v termíne do 31.12.2019.
Platobné podmienky uvedené v čl. 6., bod 6.1. Zmluvy sa menia nasledovne: „Cena za realizáciu diela bude
uhradená po ukončení, odovzdaní a prevzatí časti diela určenej príslušným dodatkom k zmluve na základe
faktúry – daňového dokladu. Súčasťou faktúry musí byť originálny súpis vykonaných prác a dodávok,
podpísaný oboma stranami a originál protokolu o odovzdaní a prevzatí zrealizovanej časti diela.“

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1
3.2
3.3
3.4

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
Tento dodatok nemá dopad na zmenu rozsahu diela, ani celkovej ceny za dielo podľa Zmluvy.
Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť prvým dňom
nasledujúcom po dni uverejnenia zákonom predpokladaným spôsobom.
Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve
zhotoviteľ.

Vo Vyškovciach nad Ipľom, dňa:

V Banskej Štiavnici, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

..................................................................
Mgr. Ágnes Antal Nyustin
starostka obce

..................................................................
Ing. Vladimír Gallo
konateľ spoločnosti
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