
Dodatok č. 1
k

ZMLUVE o D!ELo č.2gtlsvl20t7
uzavretá v zmysle § 536 a nasl, Obchodného zákonníka č.5t3/1991, Zb. v znení neskorších predpisov

čl. r
Zmluvné strany

1.1Objednávatel': Obec Svinica
Sídlo: Svinica 282,04445 Bidovce
Zastúpený: lng. llubomír Šimko, starosta obce
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických :

lČo: 00324761,
Dlč: 2O27245O5O
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: sK54 5600 oo00 oo04 1566 4oo1
Telefón: 055/6965 225
Fax: 055/7296779
E - mail: cbecsvinica@s:online.sk

1.2 Zhotovitel'
Obchodné meno: NOVICOM s.r.o.
Sídlo: Slivník 6'J,,07612 Slivník
Štatutárny zástupca: lng. Peter Novák, konatel'spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: lng. Peter Novák
vo veciach technických: lng. Radovan Novák
Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa a.s.
IBAN: SK84 0900 0000 0005 52562677
tČo: 36591891
DlČ: 2022001,465
lČo opH: sK2022001465
Telefón: 056/6685305
Fax:

E - mail: novicoi,n@novÉ?m.sk
Zapísaný: v OR Košice l, oddiel: Sro, vložka č,:1,6a2O/V

uzatvárajú podl'a § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka Dodatok č, 1 k Zmluve o dielo č.

291,1svl2o17

čl. z predmet dodatku

2.]. Predmetom tohto Dodatku Č. 1, kZmluve odielo č.291,1Sv/2oI7 je úprava niektorých zmluvných
dojednaní týkajúcich sa rozsahu realizácie množstiev určitých položiek v rozpočte projektu
,,RekonŠtrukcia kultúrneho domu Svinica". Množstvá položiek, ktorých sa týka zmena nebudú
realizované z titulu nepotrebnosti ich realizácie a navýšené množstvá položiek z rozpočtu,
predstavujú práce a dodávky, ktoré v rozpočte chýbajú a je ich nutné zrealizovať.
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2.

Predmetom Dodatku Č. 1 je teda zmena množstiev položiek z rozpočtu, ktorých sa to týka,
odPoČtom a následne prípoČtom do konečnej podoby. nemá vplyv na celkovú cenu diela. Touto
zmenou sa dosiahne úspora z celkovej zmluvnej ceny stavby,

čnruor It
záverečné ustanovenia

Tento Dodatok Č. ]- k zmluve o dielo č,2glISV/2017 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma
zmluvnými stranami a ÚČinnosť dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia objednávatelbm.
Neoddelitelhou súČasťou tohto Dodatku Č. 1 k Zmluve o dielo č,zg:-:rsv/2oL47 sú:- Rozpočet s odpočtom nerealizovaných množstiev
- Rozpočet s prípočtom množstiev, ktoré sa budú realizovať
- Konečný rozpočet po zohladnenízmeny množstiev položiek
Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.2g1,7sv/2017 ostávajú nezmenené.
Tento dodatok tvorí neoddelitel'nú súčasť Zmluvy o dielo č,2g1,7svl2ol7.
Tento dodatokje vypracovaný v Štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá objednávatel,
a dva Zhotovitel'.

3.

vo svinici v slivníku

dňa 04.05.2020dňa /J.:|.,é*..4J

Za objednávatel'a: Za zhotovitel'a:

Prílohy:
Príloha č. 1- Rozpočet s odpočtom nerealizovaných množstiev
príloha č. 2 - Rozpočet s prípočtom množstiev, ktoré sa budú realizovať
príloha č. 3 - konečný rozpočet po zohl'adnení zmeny množstiev položiek
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