Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 005/2016
uzatvorená medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
513/91 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení

čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Zhotoviteľ
Adresa
Zastúpený
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu
Telefón
e-mail
Zapísaný

: Rastislav Mucha RAMSTAV
: Laborecká 57, 066 01 Humenné
: Ing. Rastislav Mucha, majiteľ firmy
: 34974181
: 1020017581
: SK1020017581
: ČSOB a.s., pob Humenné
: SK43 7500 0000 0040 1579 3937
: 0905403346
: ramstav.mucha@gmail.com
: Okresný úrad Humenné, Číslo živnostenského registra: 702-7925
(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ “)

1.2 Objednávateľ
Zastúpený
Sídlo organizácie
Telefón
e-mail
IČO
DIČ

: Obec Myslina
: Helena Podolinská, starostka obce
: Myslina 19, 066 01 Humenné
: 057/775499
: obexmyslina@gmail.com
: 00323268
: 2021232774
(ďalej označovaný ako „objednávateľ “)

I.
Na základe záznamu z pracovného rokovania dňa 15.10.2019, záznamu z pracovného rokovania
dňa 18.10.2019 a splnení požiadavky na menej významnú zmenu, ktorá bola odsúhlasená
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, číslo záznamu 86163 k projektu Výstavba miestneho
chodníka v obci Myslina, sa Zmluvné strany dohodli v zmysle čl. 14 Záverečné ustanovenia, bod
14.1 Zmluvy o dielo č. 005/2016 zo dňa 11.3.2016 na zmene rozsahu a plnenia formou Dodatku č.
1 k Zmluve o dielo č. 005/2016.. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je príloha Kalkulácia
menej prác, Práce naviac – zmena, Rozpočet realizácie po odsúhlasení zmeny.
Týmto Dodatkom č. 1 k ZOD č. 005/2016 sa mení a dopĺňa čl. 5. Cena diela, resp. bod 5.2 a bod
5.3 následovne:

čl. 5 CENA DIELA
5.2

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmene celkovej ceny za predmetné dielo následovne:

Cena diela bez DPH

: 66 534,64 €

DPH 20%

: 13 306,93 €

Cena diela celkom s DPH

: 79 841,57 €

Slovom: Sedemdesiatdeväťtisícosemstoštyridsaťjeden € 57/100
z dôvodu zmeny technického riešenia realizácie stavby: Výstavba miestneho chodníka v obci
Myslina, ktoré objednávateľ a PPA na základe kalkulácie zhotoviteľa schválili.
5.3
Podrobný výkaz výmer chodníkov vrátane jednotkových cien: Kalkulácia menej prác, Práce
naviac – zmena, Rozpočet realizácie po odsúhlasení zmeny sú ako príloha k Dodatku č. 1 a sú jeho
nedeliteľnou súčasťou.
Ostatné body jednotlivých článkov ZOD č. 005/2016 a dojednania predmetnej ZOD ostávajú v
platnosti a nemenia sa.
čl. 14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
14.1 Zmeny alebo doplnky k dodatku k zmluve o dielo a samotnej zmluve je možné prijímať len
formou písomných dodatkov.
14.2 Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené týmto dodatkom a ZOD č. 005/2016 sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
14.3 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu
obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas
šiestich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
14.4 Oprávnení zamestnanci sú:
a) poverení zamestnanci sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom – PPA,
riadiaceho orgánu - Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva financií
SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení
neskorších predpisov,
c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi, v súlade s príslušnými predpismi.
14.5 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho
s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o
poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť.

14.6 Tento dodatok č. 1, vrátane jeho príloh, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť, nadobúda
platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

V ........................, dňa........................

V ............................., dňa ...........................

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

...............................................
Helena Podolinská – starostka

......................................................
Ing. Rastislav Mucha - majiteľ

