DODATOK č. 1/2017
K ZMLUVE O DIELO č. 05 zo dňa 25.05.2017
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Obec Forbasy
Sídlo:
Forbasy 40, 065 01 Forbasy
IČO:
00329851
DIČ:
2020726081
Bankové spojenie:
OTP a.s. pob. Stará Ľubovňa
Číslo účtu:
SK37 5200 0000 0000 1271 3083
Štatutárny orgán a zodpovedná osoba za veci zmluvné a obchodné:
Ing. Július Vyrostek - starosta
Zodpovedná osoba za veci technické a riadiace: Ing. Július Vyrostek, Ing. Vladimír Margetaj
Mobil :
0907 972416
E-mail :
ouforbasy@slnet
Stavebný dozor:
Ing. Vladimír Margetaj
Osvedčenie číslo:
04610
Mobil :
0903 785720
Email:
inpropoprad@gmail.com
( ďalej len „Objednávateľ“ )
a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Ing. Milan Štupák - IVS
Sídlo:
065 11 Nová Ľubovňa 791
IČO:
10769676
IČ DPH:
SK1020762644
Zapísaný:
Živnost.register OÚ St. Ľubovňa č.reg. 710-1239
Bankové spojenie:
VUB a.s., pob. Stará Ľubovňa
Číslo účtu:
IBAN: SK14 0200 0000 0000 0530 8602
Štatutárny orgán:
Ing. Milan Štupák, podnikateľ
Zodpovedná osoba za veci zmluvné a obchodné: Ing. Milan Štupák
Mobil:
0905 563858
E-mail:
ing.stupak@ivssl.sk
Zodpovedná osoba za veci technické : Ing. Milan Štupák
Poverený stavbyvedúci:
Ing. Milan Štupák
Osvedčenie číslo:
08072 10-20
Mobil:
0905 563858
E-mail:
ing.stupak@ivssl.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež „Zmluvné strany“)
Podpísaním tohto Dodatku č. 1/2017 sa zmluvné strany vzájomne dohodli na úprave a
doplnení Zmluvy o dielo č. 05 zo dňa 25.05.2017 nasledovne:
Čl. II.
Čas plnenia
Dohodnutý objem prác pre rok 2017 na základe priloženého rozpočtu bude zrealizovaný v
mesiacoch 06/2017 - 08/2017.

Čl. III.
Cena Diela, platobné podmienky, zábezpeka, zádržné
1. Cena prác za Dielo pre rok 2017 sa stanovuje sumou 84 558,00 € vrátane DPH.
Zadefinovanie realizácie stavebných prác pre rok 2017 v rozsahu prílohy č.1 – Rozpočet,
kde je uvedený podrobný rozsah realizácie plánovaných stavebných prác na základe
schválenej žiadosti o podporu z Environmentálneho fondu na rok 2017 a z finančných
prostriedkov objednávateľa, t.j. predmetu dodatku je realizácia časti stavebného diela:
„Vybudovanie čistiarne odpadových vôd“.
Bod 9. sa upravuje – dopĺňa nasledovne:
9. Vystavovanie a úhrada jednotlivých faktúr sa riadi
Environmentálneho fondu.

podmienkami financovania

V bode 12. sa mení prvá veta nasledovne:
12. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný do 5 pracovných dní od podpisu
príslušného Dodatku Zmluvy, ktorý rieši financovanie v príslušnom období realizácie
stavebného diela, zložiť na účet Objednávateľa zábezpeku vo výške 10 % z Ceny bez DPH
Rozpočtu príslušného obdobia (ďalej len „Zábezpeka“); zložením sa rozumie pripísanie
takto vypočítanej sumy z Rozpočtu príslušného obdobia - Zábezpeky na účet
Objednávateľa.
Čl. XI.
Záverečné ustanovenia
Bod 9. sa upravuje – mení na nasledovné znenie:
9. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami.
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa.
Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 05 zo dňa 25.05.2017 ostávajú v platnosti bez
zmeny.
Tento Dodatok č. 1/2017 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 05 zo dňa
25.05.2017 na realizáciu stavebného diela: "Vybudovanie čistiarne odpadových vôd" a je
vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
Tento Dodatok č. 1/2017 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými
stranami a účinnosť nasledujúci deň, po zverejnení tohto Dodatku č. 1/2017 na webovej
stránke Objednávateľa.
Vo Forbasoch, dňa 26.05.2017
Za Zhotoviteľa : Ing. Milan Štupák
podnikateľ

Za Objednávateľa : Ing. Július Vyrostek
starosta obce

........................................................

........................................................

