
Dodatok č. 1
k

ZMLUVE O DIELO
č.20160914

podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

1. Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
TeL/fax:
E-mail:
Obec nie je platca DPH

2. Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČDPH:

Článok l.
ZMLUVNÉ STRANY

Obec Olšovany
Olšovany 35,044 19 Olšovany
František Marcin - starosta obce
Všeobecná úverová banka a.s.
2673796655/0200
SK08 0200 0000 0026 7379 6655
00324574
2021244929
0911 216087
obecolsovany@netkosice.sk

ďalej ako "objednávatel'"

NOVICOM s.r.o.
Slivník 61,076 12 Slivník
Ing. Peter Novák - konateľ
Prima banka Slovensko a.s.
0529960001/5600
SK04 5600 0000 0005 2996 0001
36591891
2022001465
SK202200 1465

Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Košice l, oddiel: sro, vložka č.: 16420N
Tel. číslo a fax: 056/6685305
E-mail: novicom@novicom.sk
Firma je platcom DPH.

ďalej ako "zhotovitel'"

uzatvárajú tento Dodatok č. 1.

Článok II.
PREDMET DODATKU

mailto:obecolsovany@netkosice.sk
mailto:novicom@novicom.sk
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II.1 Predmetom Dodatku Č. 1 k Zmluve o dielo Č. 20160914 na realizáciu predmetu zákazky

s názvom "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Olšovany" je
úprava niektorých zmluvných dojednaní týkajúcich sa termínu realizácie a následne
zmena Článku V. TERMÍN PLNENIA, bod. 3. Dôvodom tejto zmeny je určenie obdobia,
kedy sa majú oprávnené výdavky projektu vynaložiť a realizovať pre žiadateľov o
poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu v zmysle rozšírenia špecifikácie činností
podpory formou dotácie pre rok 2017 (Činnosť C4 - Sanácia miest s nezákonne
umiestneným odpadom) zverejnenej na stránke Environmentálneho fondu dňa
13.12.2016. A preto nové znenie Článku V. TERMÍN PLNENIA, bod. 3. bude
nasledovné:

Článok V.
TERMÍN PLNENIA

3. Lehota realizácie predmetu zmluvy: do 30.09.2017.

11.2Predmetom Dodatku Č. 1 k Zmluve o dielo Č. 20160914 na realizáciu predmetu zákazky
s názvom "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Olšovany" je
úprava niektorých zmluvných dojednaní týkajúcich sa rozsahu prác a následne zmena
Článku III. CENA DIELA, bod 1.. Cena diela, ktorú upravuje Článok III., bod. 1. v znení
Dodatku Č. 1 vo forme rozpočtu tvorí prílohu tohto dodatku. Dôvodom tejto zmeny je
nedostatočná maximálna výška podpory celého projektu pre žiadateľov o poskytnutie
dotácie z Environmentálneho fondu v zmysle rozšírenia špecifikácie činností podpory
formou dotácie pre rok 2017 (Činnosť C4 - Sanácia miest s nezákonne umiestneným
odpadom) zverejnenej na stránke Environmentálneho fondu dňa 13.12.2016. A preto pre
nedostatok finančných prostriedkov zo strany objednávateľa bude nové znenie Článku
III. CENA DIELA, bod. 1. nasledovné:

Článok III.
CENA DIELA

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa článku II. je stanovená dohodou zmluvných
strán na základe cenovej ponuky z verejného obstarávania a predstavuje čiastku.:

Cena za dielo celkom bez DPH: 43859,72 EUR

DPH20%: 8771,94 EUR

Cena za dielo celkom vrátane DPH: 52 631,66 EUR

( slovom: Päťdesiatdvatisícšesťstotridsaťjeden euro a 66/100 centov)
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Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok Č. 1 k Zmluve o dielo Č. 20160914 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu
oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia v zmysle zákona. Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti dodatkov
písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku Č. 1 k Zmluve o dielo Č. 20160914 je rozpočet,
ktorým sa upravuje rozsah realizácie.

3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo Č. 20160914 ostávajú nezmenené.
Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo Č. 20160914.
Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá
Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

V Olšovanoch dňa 14.12.2016 V Slivníku dňa 14.12.2016

Objednáyateľ: _-o
~\JŠO~"""'"--.....: •• <,

Zhotoviteľ:

Za objednávateľa I


