DODATOKč.2
ku zmluve o dielo č.l/2009
uzatvorená podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení
neskorších predpisov na uskutočnenie stavby: "Parkovisko pri BAUMS-e,

Detva".

ČI. I
1. Zmluvné strany:
1.1. Objednávatel'
zastúpené

:

MESTO OETVA
Ing. Jánom Šutliarským,
primátorom mesta
Sídlo
Mestský úrad Oetva,
Tajovského č.7
962 12 Detva
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných:
Ing. Ján Šufliarský,
primátor mesta
vo veciach technických:
Ing. Peter Jamnický, vedúci odd. výstavby a ŽP
Jaroslav Stašák, ref.odd.výstavby a ŽP
IČO:
319805
OIČ:
2021318651
Bankové spojenie:
VÚB a.s. Zvolen, retailová
pobočka Detva
Č. ú.: 19 724-412/0200
kontakt - telefón, fax:
045/5455400, 045/5456318, 045/5456216
e-mail:
j aroslav. stasak@detva.sk

1.2. Zhotovitel' :
Názov a sídlo:

STAVKO s.r.o.
A.Bemoláka 10, 962 12 Detva
V zastúpení:
Tibor Košút - konatel' spoločnosti
Osoba oprávnená na rokovanie: Tibor Košút - konatel' spoločnosti
Bankové spojenie:
Slovenská sporitel'ňa
Číslo účtu:
0403365506/0900
IČO:
43894232
OIČ:
SK 2022505606
kontakt, tel. - fax:
0905 275 224, 045/54 56 279

!

2Na základe dohody účastníkov zmluvy sa uzatvára dodatok č.2 ku Zmluve o dielo
č.1I2009 zo dňa 5.6.2009 nasledovne:

ČI.U.
Predmet zmluvy
Mení sa v odseku 2.11 odst. ch nasledovne:
chf V celom rozsahu splnenie povinnosti stavebníka vyplývajúcich z ustanovení
nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko.

ČI.V.
Cena za dielo
Mení sa odsek 5.1 z dóvodu zmeny sadzby DPH nasledovne:
5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoO v rozsahu čl.II., bola zmluvnými stranami
dohodnutá v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
predstavuje hodnotu diela celkom:
bez DPH:
149230,49 €
sadzba DPH 20 %
29 846,10 €
cena celkom s DPH:
179076,59 €

V ostatných častiach zostávajú ustanovenie Zmluvy o dielo č.1I2009 nezmenené
a dodatok č.2 sa stáva súčast'ou ZoO.

Tento dodatok č.2 je vyhotovený v 4 - och exemplároch, pncom každý z nich je
originálom. Po podpísaní dodatku č.2 oboma zmluvnými stranami dve vyhotoveni a obdrží
objednávate\' a dve zhotoviteľ.
Tento dodatok č.2 nadobúda platnost' v deň podpísania zmluvnými stranami a účinnost'
nasledujúci deň po zverejnení.
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