
Dodatok č.l
k 

ZMLUVE O DIELO č. 20190523
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších

I?redpisov

ktorý sa uzatvára medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
v zastúpení
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Olšovany
Olšovany 35, 044 19 Olšovany
František Marcin, starosta obce
00324574
2021244929
Všeobecná úverová banka a.s.
SK08 02000000002673796655

(ďalej len .Dbjednávateľ")

a

Dodávateľ
Obchodný názov:
Adresa:
v zastúpeni
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

NOVICOM s.r.o.
Slivník 61, 07612 Slivnik
Ing. Peter Novák - konateľ spoločnosti
36591891
2022001465
SK2022001465
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK84 090000000005 52562677

(ďalej len .Dodavateľ") podľa nasledovných podmienok:

1. Predmet dodatku
Predmetom Dodatku č. l k Zmluve o dielo č. 20190523 na realizáciu zákazky: "Olšovany - kanalizácia"
je úprava niektorých zmluvných dojednaní týkajúcich sa rozsahu prác z dôvodu vyžiadania si
naviac prác objednávateľom z dôvodov riešenia nepredvídaných okolnosti a potrebou
doplňujúcich stavebných prác na predmete diela, ktoré ovplyvnili dohodnutú cenu v zmysle
citovanej Zmluvy o dielo.

Predmetom Dodatku č. 1 je teda navýšenie ceny diela pre doplňujúce stavebné práce, ktorých potreba
vyplynula dodatočne. Cena doplňujúcich naviac prác v znení Dodatku č.l, ktorých kalkulácia vo forme
rozpočtu tvorí prílohu tohto dodatku, predstavuje:

Celková cena naviac prác v zmysle Dodatku č. 1:
Objekt:
SO 04 Kanalizačné prípojky:
Cena bez DPH
DPH 20%
Cena vrátane DPH

7462,37 EUR
1492,47 EUR

8954,84 EUR



V zmysle vyššie uvedené sa preto mení a dopÍňa článok 3. Zmluvná cena, bod. 3.1. zmluvná cena
nasledovne:

3. Zmluvná cena

3.1. Cena bez DPH:
DPH20%
Cena vrátane DPH: 

182982,01 Eur
36 596.40 Eur

219578,41 Eur 

2. Ostatné ustanovenia

2.1 Tento Dodatok Č. l nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnost"
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce Olšovany.

2.2. Všetk)' ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo Č. 20190523 ostávajú nezmenené.
2.3. Tento dodatok tvori neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo Č. 20190523.
2.4. Tento Dodatok Č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jeho podpise 

dostane každá zmluvná strana po dve jeho vyhotovenia. 
2.5. Účastníci tohto Dodatku Č. 1 k Zmluve o dielo Č. 20190523 prehlasujú, že si tento Dodatok Č. l prečítali,

že súhlasia s jeho obsahom, že tento bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej
vôle a nebol dohodnutý v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho
pripájajú svoje podpisy

Prílohy:
- položkovitý rozpočet naviac stavebných prác

-. (lti -// /C;V Olsovanoch, . V Slivníku, 05.11.2019

Objednávateľ: Dodávateľ:

Ing. Pet9' Novák, konateľ spoločnosti
/ NOVICOM s.r.o.


