
Výstavba komunikácie v lokalite „Pod Pálenicou" v Podbieli -  SO 02 Kanalizácia splašková

Dodatok č .l 
k Zmluve o dielo č.547/2018

uzatvorenej dňa 18.8.2018 medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona 
513/1991 Zb. -  Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva")

medzi zmluvnými stranami

Cl.l. Zmluvné strany

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail:

Obec Podbiel
Podbiel 210, 027 42 Podbiel 
Slavomír Korčuška, starosta obce 
00314790 
2020561829
Primá banka, a.s., pobočka Námestovo 
SK72 5600 0000 0040 6066 1001 
tel.:043/5381031 
podbiel@podbiel.sk

Zhotovíte!':

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín 
Ing. Milan Ďad'o, generálny riaditeľ 
Ing. Jozef Revaj, výrobno-technický riaditeľ 
36672254 
SK 2022236315 
2022236315 
VÚB, a.s.
SK74 0200 0000 0035 7850 2051 

Zástupca vo veciach technických: Ing. Ján Rončák, vedúci strediska kanalizácií 
Tel, fax: tel. 043/5864759, fax 043/5863682
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline

Odd.: Sa, vl.č.: 10544/L

Obchodné meno: 
Sídlo:
V zastúpení:

IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

ČI.2. Predmet dodatku

Predmetom tohoto dodatku je úprava ceny diela: „Výstavba komunikácie v lokalite „ Pod 
Pálenicou" v Podbieli -  SO 02 Kanalizácia splašková" z dôvodu, že splašková kanalizácia 
bude vybudovaná v súbehu s vodovodným potrubím a preto je potrebný menší rozsah 
zemných prác a následne je dodatkom potrebné upraviť cenu diela.
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Výstavba komunikácie v lokalite „Pod Pálenicou" v Podbieli -  SO 02 Kanalizácia.splašková

2.1 ČI. 4 Cena Diela sa mení nasledovne:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 zmluvy o dielo č. 547/2018 je stanovená 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená 
podrobným položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Cena za zhotovenie Diela je:
Cena Diela bez DPH 32.603,95 EUR

DPH 20% 6.520,79 EUR
Cena spolu s DPH 39.124,74 EUR

2.2 Príloha č. 1 sa mení a nahrádza sa novým znením.

Čl. 3 . Záverečné ustanovenia

3.1. Tento dodatok je vyhotovený v 3 (troch) exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 
2(dva) exempláre a zhotoviteľ l(jeden) exemplár.

3.2. Ostatné články a ustanovenia uvedené v zmluve o dielo č. 547/2018 zo dňa 18.8.2018 
ostávajú v platnosti.

3.3. Neoddeliteľnou prílohou č .l dodatku č .l je podrobný položkový rozpočet odsúhlasený 
objednávateľom.

3.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

Príloha č. 1 -  rozpočet v písomnej forme

V Podbieli, dňa

Objednáva*

Slavomír Korčuška 
starosta obce

V Dolnom Kubíne, dňa

Zhotoviteľ

O fo w' n j jó  spoločnosť q ,s,
9 N 5 0  Dolný Kubín

Ing. Mil' 
gene’

V .Nvaj 
Ký riaditeľ


