
Dodatok č.1 

k   ZMLUVE O DIELO
„Hasičská zbrojnica – rekonštrukcia a prístavba“

podľa §261 ods.2 a  § 536 nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Obec Kostoľany nad Hornádom
Sídlo:  Obecný úrad Kostoľany nad Hornádom

Košická ulica č. 34, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
IČO:            35550091
Kontaktná osoba:  Mgr. Anton Medvec – starosta obce
Bankové spojenie:          VÚB a.s.
Číslo účtu: SK47 0200 0000 0016 9010 5858 
E-mail:            ocu.kostolany@stonline.sk
Tel.: +421 55 698 10 52

ďalej len „Objednávateľ“

   2. Dodávateľ: BUDIMÍRSKE SLUŽBY s.r.o.
Registrovaný sociálny podnik
Budimír 19, 044 43

Štatutárny zástupca: Mgr. Vojtech Staňo
IČO: 51 682 826
IČ DPH: SK2120745594
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK58 5600 0000 0070 5213 0001
Registrácia: 20. 04. 2018
Tel.: 0908 182 239
E-mail: budimirske.sluzby@gmail.com

ďalej len „zhotoviteľ“

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č.1  a dohodli si tieto práva a povinnosti

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 30.03.2020 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác :
„Hasičská zbrojnica – rekonštrukcia a prístavba. 

Na základe dohody zmluvných strán uzatvárajú zmluvné strany v súlade s článkom XII. bod 2 a v súlade 
s článkom I. bod 5, ktorým sa menia ustanovenia zmluvy o dielo článok IV  bod 2. Ostatné články ostávajú
nezmenené. 
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I.
Predmet dodatku

1. Zmluvné  strany sa  dohodli  na  potrebe  vykonania  prác naviac,  ktoré  vznikli  z  dôvodu,  že  demolačné  práce
odhalili  nestabilnosť  muriva  navrhovaného  v projekte  ako  murivo  zachované  a   taktiež  sondáž  základov
preukázala, že tieto základy neboli v nezamŕzajúcej hĺbke. Základový pás z východnej strany pozostával v strede
z vyhnitého  reziva  a celkovo  sa  rozpadával.   Na  základe  toho   investor  po  konzultácií  s projektantom
a zhotoviteľom  rozhodol  o celkovom odstránení stavby so zachovaním základov od západnej strany čiastočne,
stredového základu a čiastočné zachovanie základu zo severnej strany. 

2. Vzhľadom  na  skutočnosť,  že  tento  rozsah  prác  a materiálu  neobsahuje  výkaz  výmer  stavby,  navrhujeme
dodatkovať zmluvu o dodávku a montáž, ktorá je  sa bude účtovať v cenových reláciách predložených v súťaži
podľa  skutočne  doplnených  a použitých  materiálov.  Tento  rozdiel  zhotoviteľ  preukáže  vo  výkaze  v ktorom
porovná projektový výkaz a skutočne použitý materiál. Tieto skutočnosti poznamená v stavebnom denníku, ktoré
budú  ošetrené  podpisom  investora  a zhotoviteľa.  Zhotoviteľ  po  ukončení  diela  doplní  fotodokumentáciu
o postupe prác a použití materiálu. 

3. Platobné podmienky budú dodržiavané v zmysle základnej zmluvy po dodaní prác.  

4. Návrh dodatku  zmluvy bude navýšený o práce naviac, ktoré nie sú zahrnuté vo výkaze výmer :

• Zemné práce
• Zakladanie
• Zvislé a kompletné konštrukcie
• Ostatné konštrukcie a práce búracie
• Izolácie proti vode a vlhkosti

 
II

 Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

2. Tento dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 30.03.2020.

3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, Dodatok č.1 neuzatvárajú 
v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

V Kostoľanoch nad Hornádom, dňa ................ V Budimíre dňa, 29.5.2020

............................................... ....................................................
Mgr. Anton Medvec Mgr. Vojtech Staňo
starosta obce konateľ 
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