Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 009/2019
uzatvorený medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
513/91 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení

1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Zhotoviteľ
Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
č.ú.
mobil
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
IČ DPH:

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

I.
Ná základe zmeny technického riešenia projektu : „Výstavba miestneho chodníka v obci
Myslina“, kde došlo k zmene trasy chodníka v časti B1b od križovatky MK bolo potrebné viesť
trasu chodníka nie popri oplotení MŠ z dôvodu možného narušenia oplotenia a zároveň existencii
optických káblových vedení v trase chodníka sa pristúpilo k zmene trasovania chodníka. V tomto
úseku sa chodník presunul k hlavnej ceste, ponad jestvujúcu cestnú priekopu, ktorú je potrebné
zatrubniť a zasypať, sa Zmluvné strany dohodli v zmysle čl. XIII. Záverečné ustanovenia, bod 13.2
Zmluvy o dielo č. 009/2019 zo dňa 6.9.2019 na zmene rozsahu a plnenia formou Dodatku č. 1 k
Zmluve o dielo č. 009/2019, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je rozpočet skutočnej realizácie.
Týmto Dodatkom č. 1 k ZOD č. 009/2019 sa mení a dopĺňa čl. III. Predmet plnenia zmluvy a čl. V.
Cena, resp. bod 5.2 následovne:
III. Predmet plnenia zmluvy
3.1

Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie stavebných prác na stavbe: „Výstavba miestneho

chodníka v obci Myslina“ v rozsahu určenom v rozpočte Práce naviac a v Rozpočete skutočnej
realizácie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 009/2019.
V. Cena
5.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmene celkovej ceny za predmetné dielo následovne:
: 8 166,86 €
: 1 633,37 €
: 9 800,23 €

Cena diela bez DPH
DPH 20%
Cena diela celkom s DPH
Slovom : Deväťtisícosemsto 23/100.

XIII. Záverečné ustanovenia
13.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli
zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto
informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
13.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy a dodatku je možné len formou písomných dodatkov,
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
13.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia
záväzku vyplývajúceho zo zmluvy, dodatku jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
13.4 Ak sa zmluvné strany dohodnú o obmedzení alebo rozšírení predmetu plnenia zmluvy,
zmluvné strany si dohodnú aj príslušnú úpravu ceny dodatkom k zmluve.
13.5 Tento dodatok č. 1, vrátane jeho príloh je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, každá zo
zmluvných strán si ponechá jeden výtlačok.
13.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy a dodatku č.1 oboznámili, súhlasia s
ním, zmluvu a dodatok uzatvorili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za
jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ich vlastnoručne podpisujú.
13.7 Tento dodatok č. 1, vrátane jeho príloh, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť, nadobúda
platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
V Mysline, dňa

V Humennom, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.......................................
Helena Podolinská
Starostka

.....................................
Ing. Rastislav Mucha
majiteľ firmy

