Dodatok č. 1
k Zmluve na poskytnutie služby na výkon autorského dozoru z 07.04.2010 na stavbe:
"Rekonštrukcia Námestia SNP v Detve"

ČI. I.
Zmluvné strany
1.1

Objednávatel':
Zastúpený:
Zástupca vo veciach:
- zmluvných:
- vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel. / fax:
e-mail:
(d'alej ako ,,0bjednávatel"')

Mesto Detva
r. G. Tajovského 7, 962 12 Detva
Ing. lán Šufliarský, primátor mesta
Ing. lán Šufliarský, primátor mesta
Ing. Peter Jamnický, vedúci oddelenia výstavby
a životného prostredia
00319805
2021318651
OTP Banka Slovensko, a.s.
VÚB Zvolen, retailová pobočka Detva
3690748/5200 - predfinancovanie
19724-412/0200 - refundácia
045/5456318/045/5456216
elena.notova@detva.sk, anna.golianova@detva.sk

a
1.2

Zhotovitel':

Zástupca vo veciach
- zmluvných, technických:
IČO:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel. / fax:
e-mail:
(d'alej ako .zhotoviteř")

Silkat-Plus s.r.o.
Hollého
92705 Šal'a- Veča
Ing. arch. Ladislav Struhár, konatel'
44008597
2022547186
ČSOB a.s., pobočka Galanta
4999900925/7500
031/7802078,0903730013
struhar@silkat.sk

Predmet dodatku
V zmysle zákona Č. 49012010 Z. z. z 30.10.2010, ktorým sa mení a doplňa zákon
Č. 22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, došlo s účinnosťou
od 01.01.2011 k dočasnému zvýšeniu základnej sadzby dane z pridanej hodnoty z 19%
na 20% zo základu dane.
Z tohto důvodu sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvných podmienok Zmluvy
na poskytnutie služby na výkon autorského dozoru z 07.04.2010, ČI. V. Cena za predmet
zmluvy nasledovne:

Ruší sa pěvodně znenie či V. Cena za predmet zmluvy, bod IV.l.:
IV.l. Cena za predmet zmluvy podl'a ČI. II.1 v rozsahu, obsahu a v spósobe vypracovanie
podl'a ČI. III. bola stanovená podl'a "Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien
projektových prác a inžinierskych činností - UNlKA 2009" dohodou zmluvných strán:
Cena za výkon autorského dozoru podl'a ČI. IILI.a)
12192,00 €
(slovom: dvanásťtisÍcstodevaťdesiatdva,OO
€)
vrátane DPH
a
nahrádza sa novým znením či. V. Cena za predmet zmluvy, bod IV.l.:
IV.l. Cena za predmet zmluvy podl'a ČI. II.1 v rozsahu, obsahu a v spósobe vypracovanie
podl'a ČI. III. bola stanovená podl'a "Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien
projektových prác a inžinierskych činností - UNlKA 2009" dohodou zmluvných strán:
Cena za výkon autorského dozoru podl'a ČI. IILI.a)
Cena bez DPH
10245,38 EUR
20% DPH
2 049,08 EUR
Cena vr. DPH
12 294,46 EUR

Záverečné

ustanovenia

dodatku

1. Dodatok číslo 1 nadobúda platnost' dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnost' nadobúda dňom jeho zverejnenia na web stránke Mesta Detva.
2. Zhotovitel' je povinný strpiet' výkon kontroly/audituloverovania
súvisiaceho
s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykol'vek počas platnosti a účinnosti
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), a to oprávnenými
osobami v zmysle článku 12 Všeobecných
zmluvných podmienok
Zmluvy
o poskytnutí NFP a poskytnút' im všetku potrebnú súčinnost'.
3. Ostatné ustanoveni a Zmluvy na poskytnutie služby na výkon autorského dozoru, ktoré
neboli Dodatkom číslo 1 zmenené, zostávajú v platnosti a použijú sa na spravovanie
všetkých práva povinnosti medzi objednávatel'om a zhotovitel'om.
4. Dodatok číslo 1 je vyhotovený v 6 - ich vyhotoveni ach, pričom objednávatel' obdrží
4 vyhotoveni a a zhotovitel' obdrží 2 vyhotovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, 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

V Galante dna
.Objednávatel':

•

ly-o ~_701/.

ZhdllllMr.PU1S
spol s r.o.
92705

Sařa,

~'

Hofl~ho 1842/2

ico,
44 008 597
..........................................
Ing.arch.Ladislav
konatel'

Struhár

