
Zmluvné strany:
Objednávatel':
Sidlo:
Štatutámy zástupca:
ICO:
DIČ:
Te]efriq:

E-mail:
Web:

(d'alej aka,,abjeclnávatel")

Á

Dodatok č- ]J..-

k Zmluve o dielo č.01l20t9

obec svinica
Svinica 282, 044 45 Svinica
Ing. Nubomír Šimko, staíosta obce
0032476l
2021,245050
0551596 52 25
51a1,ostaí@obecsv i n ica.sli
!!ri.úc!!!r!4éél

Zhotovitel': PI,AYSYSTEM s,r-o-
SídIo: Rampová 4. 040 0] Košice
Štatutárny zástrrpca: lng. Jaroslav Bavlšík, konatel^

Bankové spojenie: VtlB BANKA a,s,. pobočka Košicc
IBAN: SK.15 0200 0000 0028 6]95 435{t
lr]o: 36 ó01 41 1

DIC: 2022105503
DIČ DPH: SK2022]0550]
(d'alc.| ako,,zhotovitel"')

článok I.
Prs:r!lrret t!qdatkl:

l. Zmluvné strany sa v nadl,áznosti naDodatokč,.|/.,.zodna28.11.20]9kZmluveoposk),tnutí
nenávntneho finančnélro príspevku: Pódohospodárska platobrrá agentúra. Operačný program:
Progranr, ronoja vidieka 20l4_2020 dohodli, že znenie článku 5 - Cena predmetu zmluvy
a faktLlrácia Zm lul,y o dielo č. 0112019 zo dňa 28.1 1 .2019 sa ruší a nahrádza novýnt znenín,
z dóvodu neprimeranému a nepredv ídatel'rréllu prudkému nárastu cien stavebrrých materiálov.
l,ýrobkol,a vstupl)y ovpll,vritr iúcich naštr stavehnú výrobu. ktory preclstavuie pri váčšine
kornoclitách neúnosný rrárast ich cien, Zzrroveň došlo aj k prudkérnu nárastu cien energií a
hlavne ropných produktov, ktoré takisto výrazným spósobom ovpllvňujú vstupné náklady
rrašej stavebnej produkcie, ktoré znie:

1 .1 Cena za zlrotovenie diela sa nav_vštt je na sumu:

Cena bez DPIl: 26 735,87
DPH: 5 347.1 8
Cena s DP[l: 32 08].05

l .2. Faktúra br,rde obsahovať všetky položk1. ktoré sú uvedené r prilohe č. l k Zm]ul e o dielo -
PoIožkový rozpočet.

1.3. Súčasťou faktúry musí byť súpis vykonaných prác podpísaný oprávneným zástupcom
ob.j ed n ár,ate l'a.



1.4. Zhotovite]bm predložená faktúra musí byt'vyhotovená v súlade s platnými zákonrli SR
a nrLlsí sp|ňať ná]ežitosti daňového dokladu. V opačrrom prípade má objednávatel' právo vrátiť
ju zhotovitel'ovi rra doplnenie s tÝrn. že prestane plynúť lehota splatnosti faktírrv a nor,á lehota
splatnosti začne p|ynúť doručením doplnenej a opravenej í'aktťrry. Faktúra - daňový doklad
budc obsahovať všetky údaje podl'a zákuta. ako aj:

o číslo zrnluvy o dielo
. deň odoslania a splatnosť faktúry
. označenie peňažnélro ústavu a číslo účtu zlrotovitel'a
o súpis prác odsúhlasený zástupconr ob.jednávate|'a
r pečiatku a podpis oprávnených osób

] .5. Lehota splatnosti faktúry je ó0 dní odo dňa ich doručenia objednávatel'ovi.

2. Ďalej sa znrluvné strany dohodli na znrene ternrínu dohodtrutorn v znlluve . a zm]uva sa metri
nasIedovne:

2.) Zhotovitel' sa zavázuje. že realizácia Detského ilrriska v termine do 3 l . 10,2022

Clánok II.
záverečné ustanovenia

]. Ostatné ustanovenia zmluw neupravené týmto dodatkom zostivajú nezmenelé.

2, Tento dodatok tvorí neoddelitel'nú sírčasť zrnlr.rvy.

3. l'ento dodatokje lyhotovený v troclr rovnopisocl-t. z ktorychjeden dostane zhotovitel'a dve
objednávatel'.

4. Tento dodatok nadobúda platnosť driorn .iello podpísania oboma zmluvnými stranatl i

a ilčinnosť dňom nasledu.jťrcim po dni.|eho zverejnenia objedná\,atel'om.

5. ZrnlLlvné strany vr,hlasu,iúr, že si tento dodatok riadne prečítali, _jeho obsahu a právnym
účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá
ich skutočnej a siobodnej vóli, ho prostredníctvom svojich oprávne ých zástupcov bez výhrad
podpisujťr.

^^ 4 , -v svinici, u^,?-. ,:.Í,,*.9?,? -

Za objednávatel'a: Obec Svinica

a A 4 l^
V Košiciach. dňa ..(..!.....'....:.?.! l-'

Za zhoíovtteťa: PLAYSYSTEM s.r.o.

Ing. IJubomir Širnko
slaíosta obce


