Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo uzaworenej podl'a § 536 ztíkona č. 5l3ll99l Zb. Obchodného zákonnika

ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávatel':

Obec Strečno
Sokolská 487, 0l 324 Strečno

Štatutá,rny orgín: Bc.Dušan Štadáni, starosta
tČo:
003121 648
DIČ:
2020677615
E-mail:
Staíosta(@Strecno.sk

obce

(d'alej len,,Objednávatel"')

Zhotovitel':

SPORT SERVICE, s.r.o.
Diaková l1l,038 02 Diaková

orgán:
spojenie:
IBAN:
tČo:
IČDPH:
Štatutrimy

Ing. Miroslav Kováč, I3uboš Rejko- konatelia

Bankové

E-mail: kovac(OspQ4§§rylk9§k

TATRA banka, a.s. pobočka Martin
SK07 ll000000002629027656
3678557I

SK202238763I
info@sporlservice.sk

(ďalej len,,Zhotoviter")

Zmluvné stíany sa dohodli v súlade s čl. VIII bod 2. Zmluvy o dielo na tomto mení Dodatku č.l:

Článok 3. Čas a miesto vykonania diela sa mení bod

1.:

l , Zhotoviteť sa zavázlje, že na zák]ade zmien časti stavby vyvolanýclr investorom ,vykoná dielo

lehote do 26.11.20l8

v

.

článok 4. Cena za dielo sa meni bod l.:
1.Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo podl'a cenovej ponuky, ktoráje súčasťoutejto zmluvy:

DPH
zOYo
Cena s DPH
Cena bez

DPH

(slovo

1

l 16 932,00 eur
23 38ó,40 eur
140 3-18,40 eur

stoštyridsat'tisíctristoosen-másťeur a štyridsať centov )

2. Cena za lykonanie Diela spolu s rozpočtami je stanovená v Prílohe: ,,Súpis lykonaných
ktoráje súčasťoutohto dodatku, slúžiýhradne pre ocenenie prác v ňom uvedených.

prác

Článok 4 sa dopíňa bod.So odsek:
na základe prác naviac, je rozdiel v čiastke uvedenej v ZOD zo dňa 20.6.20l8 a dodatkom č.l
v celkovej výške 9855,25 € splatný do 30 dní od doručenia záverečnej faktúry podťa ods.ó tohto

d.

článku zmluvy.

D",

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo je lrypracovaný v štyroch rowopisoch, z ktorých zmlu\.né strany
dostanú po dvoch lyhotoveniach. Dodatok č. l nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmlurmými
stranami a účinnost'dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2.Ostatné ustanovenia zmluly o dielo, ktoré nie sú uvedené v tomto Dodatku

č.l zostávajú

nezmenené.

v

'.

strečne, dňa

Bc. Dušan Štadáni
starosta obce strečno

V Diakovej, ana

/,
....,.-...J....i...,-. zot g

konatel' spoločnosti

SPORT SERVICE, s.r.o.

a

