Číslo Dodatku č.2 k zmluve : 10000074702

256/2011/CE
Dodatok č.2
k Zmluve o dielo č. ZCM/3489/504/11/21246/P/EXT/039
uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka
--------------------------------------------------------------------------------------------Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ
Splnomocnený zástupca

:
:

Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných
:
- vo veciach technických
:
IČO
:
DIČ
:
telefón/fax
:
bankové spojenie
:
Číslo účtu
:

1.2. Zhotoviteľ

:

Zmluva sa týka
Splnomocnený zástupca

:
:

Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných
:
- technických
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu
Zapísaný

:
:
:
:
:
:
:

Mesto Detva
Ing. Ján Šufliarský – primátor mesta
J. G. Tajovského 7
962 12 Detva
Ing. Ján Šufliarský - primátor mesta
Ing. Anna Golianová – vedúca oddelenia rozvoja
00 319 805
2021318651
045 5455202, 045 5456216
VÚB Banka, a.s., retailová pobočka Detva
3690748/5200 - predfinancovanie
19724-412/0200 - refundácia
Skanska SK a.s.
Krajná 29, 821 04 Bratislava
Závod Cesty, mosty SK
Ing. Miroslav Potoč – podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Kotrík – člen predstavenstva
Ing. Jakub Kolesár – VO Západ, Závod Cesty, mosty SK
Ing. Viktor Janovič – zmluvný špecialista senior
Ing. Marek Štancel – vedúci strediska 0504
31 611 788
2020478955
SK2020478955
VÚB a.s., Bratislava
394141382/0200
v OR vedenom OS Bratislava I, oddiel:Sa,
vložka 5012/B

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej zmene Zmluvy o dielo
ZCM/3489/504/11/21246/P/EXT/039 z 20.05.2011 a jej Dodatku č. 1 z 12.07.2011:

číslo

1.
V Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z 21.05.2010 pre projekt
Rekonštrukcia Námestia SNP v Detve uzavretej medzi Ministerstvom výstavby
a regionálneho rozvoja SR (Poskytovateľ) a Mestom Detva (Prijímateľ), Článok 5. Špecifické
podmienky, bod 5.2. je uvedené:
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„Prijímateľ spravidla podáva Žiadosti o platbu v minimálnej výške 20% z celkových
oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) článku 3
Zmluvy.“
Z tohto dôvodu sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvných podmienok Zmluvy
o dielo ZCM/3489/504/11/21246/P/EXT/039 z 20.05.2011 v Článku V. Platobné podmienky,
fakturácia nasledovne:
Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia
V znení Článku V. Platobné podmienky, fakturácia sa vo vzťahu k vyššie uvedenému týmto
dodatkom rušia nasledujúce ustanovenia:

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré
zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov
vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v
súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná stavebný dozor objednávateľa do 3. pracovného
dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi
na prepracovanie.
a nahrádzajú sa novými ustanoveniami nasledovne :

5.1.
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré
zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov
vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich
ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
Overenie vykonaných prác vykoná stavebný dozor objednávateľa do 3. pracovného
dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho
zhotoviteľovi na prepracovanie.
Zhotoviteľ bude fakturovať skutočne vykonané práce a dodávky oprávnených
výdavkov projektu v minimálnej výške 20% z celkových oprávnených výdavkov,
t.j. zo 782 568,44 EUR vr. DPH, podľa Dodatku č. 1 z 12.07.2011 k Zmluve o dielo
ZCM/3489/504/11/21246/P/EXT/039 z 20.05.2011.
Zhotoviteľ bude fakturovať skutočne vykonané práce a dodávky neoprávnených
výdavkov projektu mesačne v súlade s Dodatkom č. 1 z 12.07.2011 k Zmluve o dielo
ZCM/3489/504/11/21246/P/EXT/039 z 20.05.2011.

Záverečné ustanovenia dodatku
1. Dodatok číslo 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na web stránke Mesta
Detva.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ZCM/3489/504/11/21246/P/EXT/039 uzatvorenej
dňa 20.05.2011 a jej Dodatku č. j z 12.07.2011, ktoré neboli Dodatkom číslo 2
zmenené, zostávajú v platnosti a použijú sa na spravovanie všetkých práv a povinnosti
medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

2z3

Číslo Dodatku č.2 k zmluve : 10000074702
3. Dodatok číslo 2 je vyhotovený v 6 – ich vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží
po 4 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok číslo 2 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 14.10.2011
objednávateľ
Mesto Detva

V Bratislave, dňa 06.09.2011
zhotoviteľ
Skanska SK a.s.

v.r.
.....................................................
Ing. Ján Šufliarský
primátor mesta

v.r.
.............................................
Ing. Miroslav Potoč
podpredseda predstavenstva

v.r.
................................................
Ing. Vladimír Kotrík
člen predstavenstva
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