Dodatok číslo 1
ku Zmluve o dielo zo dňa 23.03.2011
na realizáciu stavby:
Rekultivácia regionálnej skládky odpadov Detva - Studienec, II. etapa.

Zmluvné strany
1. Objednávatel':
Sídlo:
Osoba oprávnená konať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(ďalej ako "objednávatel"')

Mesto Detva
J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva
Ing. Ján Šufliarský, primátor mesta
Ing. Anna Golianová, vedúca oddelenia rozvoj a
VÚB Zvolen, retailová pobočka Detva
1724161955/0200
00319805
2021318651

a
2. Zhotovitel':
Sídlo:
Osoba oprávnená konať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej ako .zhotoviteř")

ENVIGEO, a.s.
Kyncel'ová 2, 974 11 Banská Bystrica
Ing. Eva Satinová, podpredseda predstavenstva
Mgr. Roman Škarba, riaditel' divízie ENVIST AV
31 600891
2020454579
VOLKSBANK Slovensko, a.s., pobočka B. Bystrica
4280042405/3100

Predmet dodatku
V zmysle zákona č. 49012010 Z. zo dňa 30.10.2010, ktorým sa mení a doplňa zákon
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorších predpisov, došlo s účinnosťou
od 01.01.2011 k dočasnému zvýšeni u základnej sadzby dane z pridanej hodnoty z 19% na
20% zo základu dane.
V súlade s Článkorn IV, bodom 4.2.3 Zmluvy o dielo zo dňa 23.03.2011 sa preto
mení Článok IV. Zmluvná cena, bod 4.1. nasledovne:

ČlánoklV.
Zmluvná cena
Ruší sa původně znenie bodu 4.1:
4.1 Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podl'a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za konečnú cenu

(vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky, poistenia a iných poplatkov) platnú počas
celej doby prác, okrem prípadov uvedených v bode 4.2.
Cena je uvedená v členení:
cena bez DPH
617 063,52 €
19% DPH
117 242,07 €
cena s DPH
734305,59 €
Cena je výsledkom verejného obstarávania podl'a zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších
predpisov - užšej súťaže vyhlásenej vo VVO
č.129/2010 zo dňa 08.07.2010 pod číslom 04495-MUP.
Nahrádza sa novým znením bodu 4.1:
4.1 Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podl'a zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky Č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za konečnú cenu
(vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky, poistenia a iných poplatkov) platnú počas
celej doby prác, okrem prípadov uvedených v bode 4.2.
Cena je uvedená v členení:
cena bez DPH
617 063,52 €
20% DPH
123412,70 €
cena s DPH
740476,22 €
Cena je výsledkom verejného obstarávania podl'a zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov - užšej sút'aže vyhlásenej vo VVO
č.129/2010 zo dňa 08.07.2010 pod čís lom 04495-MUP.

Záverečné ustanovenia dodatku
1. Dodatok číslo 1 nadobúda platnost' dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, po
jeho odsúhlasení Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, a účinnost'
nadobúda dňom jeho zverejnenia na web stránke Mesta Detva.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo uzatvorenej
dňa 23.03.2011, ktoré neboli
Dodatkom číslo 1 zmenené, zostávajú v platnosti a použijú sa na spravovanie všetkých
práva povinnosti medzi objednávatel'om a zhotovitel'om.
3. Dodatok číslo 1 je vyhotovený v 5 - ich vyhotoveniach, z toho 3 vyhotovenia pre
objednávatel'a a 2 vyhotovenia pre zhotovitel'a.
-4. Zmluvné strany vyIilasujú, že si Dodatok číslo 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že
nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe
súhlasu s ním ho podpisujú.
V Detve, dňa:~ .. ť..~-/~
Za objednávatel'a:

;:

~~

t\ ,.. ~'\
_3_ 'I-/

··i~~:·Jfu;·Š~~yt·
primátor

:!~k

.. -,

~~
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Ing. Eva Satinová
podpredseda predstavenstva

