DODATOKč.1
k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 30. augusta 2018 v zmysle príslušných ustanovení§ 536 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a príslušných
ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektonjch zákonov
v znení neskorších právnych predpisov medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
Obec Oščadnica
Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica
00 314170
2020421513
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Konajúci prosh·edníctvom:

Ing. Marián Plevko, starosta obce

ďalej ako „Objednávatel"'
a

Zhotoviteľ:
Stavby a montáže, s.r.o.
Budatínska 41, 851 06 Bratislava
35 692 693
2020310182
SK2020310182
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka č.: 11204/B
Tah·a banka, a.s.

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia:
Bankové spojenie:
IBAN:
Konajúci prosh·ediúctvom:

Ing. Viliam Čulrnan, konateľ

ďalej ako „Zhotovitel'"
Objednávateľ a 7Twtoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany"
alebo jednotlivo ako „zmluvná strana"
PREAMBULA

S OHĽADOM NA SKUTOČNOSTI, ŽE

zmluvné strany uzatvorili dťia 30. augusta 2018 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva"),
predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objed.11.ávateľa dielo - zákazku s
názvom „Rozhľadňa pod Veľkou Račou" ( ďalej ako „Dielo"), a to v súlade a za podmienok
stanovených v Zmluve;
predmet plnenia (resp. Dielo) je z časti 85 % financované z nenávratného finančného
príspevku poskytnutého Objedil.ávateľovi zo strany Ministerstva rozvoja a financií Poľskej
republiky na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č .PLSK.01.01.00SK-0056/ 16-00 (ďalej a_ko Zmluva o NFP") v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
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Interreg V - A Poľsko - Slovensko 2014-2020, a z časti 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky, pľičom zvyšná časť predmetu plnenia je financovaná z vlastných rozpočtových
prostriedkov Objednávateľa;

v súvislosti so Zmluvou o NFP vznikla počas realizácie Diela poh·eba vykonania určitej
zmeny Zmluvy, ktorá však v zmysle ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnem niektorých zákonov v zne1ú neskorších
právnych predpisov nepredstavuje podstatnú zmenu Zmluvy;
PRETO, PO z v ÁŽENÍ UVEDENÉHO, uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok č. 1 k Zmluve
(ďalej ako „Dodatok") v nasledovnom znem:
Článok I
Predmet Dodatku

1.1.

1.2.

1.3.

Predmetom tohto Dodatku je dohoda zmluvných strán o zmene Zmluvy, a to
v rozsahu uvedenom v článku II tohto Dodatku, ktorá vyplynula z dôvodu potreby
naplnenia záväzkov Objednávateľa v zmysle Zmluvy o NFP a po zohfadnem
nepriaznivých klimatických podmienok počas realizácie Diela, ktoré zapríčinili
výrazne sťažený prístup na stavenisko vzhľadom na zlý stav prístupových
komunikácií, pričom tieto okolnosti nemohol Objednávateľ ani Zhotoviteľ predvídať
ani pri vynaložem náležitej starostlivosti.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností ako aj v záujme predchádzania sporom
zmluvné strany vyhlasujú, že zmena Zmluvy v rozsahu uvedenom v tomto Dodatku
nemá zásadný vplyv na práva a povnmosti zmluvných sh·án podľa Zmluvy ako ani
záväzky Zhotoviteľa, ku ktorým sa zaviazal v ním predloženej Ponuke na obstaranie
Diela. Vykonaná zmena Zmluvy nemá akýkoľvek a žiadny vplyv najmä, nie však
výlučne, na záväzky Zhotoviteľa zhotoviť Dielo v súlade a za podmienok uvedených
v bodoch 2.2 až 2.4 Zmluvy, v lehote plnenia podľa bodu 2.5 Zmluvy a za dojednanú
maximálnu Zmluvnú cenu podľa bodu 3.1 Zmluvy.

Pojmy uvedené v tomto Dodatku s veľkým začiatočným písmenom ma1u význam,
ktorý im bol pridelený v zmysle Zmluvy, s výnimkou prípadov, ak je v tomto Dodatku
uvedené inak, resp. ak takémuto pojmu začínajúcemu s veľkým začiatočným
písmenom bol priradený iný význam.
Článok II
Zmena Zmluvy

2.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že na základe predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je
Zhotoviteľ oprávnený odovzdať Dielo aj po ucelených častiach, tzn. častiach Diela,
ktoré sú svojnn spôsobom a charakterom ukončené a funkčné na účely nimi stavebne
a technicky určené. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností ako aj v záujme
predchádzania sporom sa zmluvné strany dohodli, že rozhodnutie o tom, či určitá časť
Diela je ucelenou časťou Diela alebo nie, prináleží výlučne Objednávateľovi, pričom
Zhotoviteľ je takýmto rozhodnutím Objednávateľa viazaný. Prebratie Diela po
ucelených častiach je právom nie však povnmosťou Objednávateľa. O odovzdaru
a prebratí ucelenej časti Diela sa zmluvné strany zaväzujú spísať osobitný čiastkový
preberací protokol.
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2.2.

Zmluvné stany sa ďalej dohodli, že v prípade odovzdania Diela po ucelených častiach
podľa predchádzajúceho bodu tohto Dodatku, nebude mať táto skutočnosť akýkoľvek
a žiadny vplyv na záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo v dohodnutom rozsalm
najneskôr v lehote podľa bodu 2.5 Zmluvy. Táto skutočnosť rovnako tak nebude mať
žiadny vplyv na zmluvnýnú sh·anami dojednaný spôsob prebratia Diela ako celku
podľa bodu 2.7 Zmluvy, plynutia záručnej doby podľa bodu 3.3 Zmluvy, ktorá
v takomto prípade začína plynúť až momentom (resp. dňom) prebra ti a Diela ako
celku.

2.3.

V prípade odovzdania ucelenej časti Diela je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť
Objednávateľovi čiastkovú faktúru na ucelenú časť Diela, ktorá bola predmetom
odovzdania a prebratia. Na čiastkovú fakturáciu sa budú primerane aplikovať
ustanove1úa bodu 3.J Zmluvy. Zmluvné sh·any sa výslovne dohodli, že čiastková
fakturácia za ucelené časti Diela v úhrne nesmie byť vyššia ako maximálna Zmluvná
cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace p nenie podľa bodu 3.1.2 Zmluvy.
Článok III
Rôzne

3.1.

Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom výslovne neupravené, ostávajú nezmenené a
naďalej v platnosti v pôvodnom znení.

3.2.

Tento Dodatok k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma
zmluvnými stranami.

3.3.

Na dôkaz toho, že si zmluvné strany tento Dodatok k Zmluve prečítal( porozumeli
jeho obsahu a bez výhrad s ním súhlasia, prejav ich vôle je slobodný a vážny, určitý a
zrozumiteľný a ich zmluvná sloboda nebola obmedzená, ho oprávnení zástupcovia
zmluvných sh·án vlastnoručne podpisujú.

3.4.

Tento Dodatok je vyhotovený a podpísaný v počte štyroch (4) rovnopisoch, pričom dva
(2) rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.

V Oščadiúci, dňa
Za Objednávateľa:
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Obe Oščadnica
Ing. arián Plevko

starosta obec

Za Zhotoviteľa:

Stavby a montáže, s.r.o.
Ing. Viliam Čulman

konateľ
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