D o d a t o k č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 8.11.2011
uzatvorenej podľa § 536 a nasi. Zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Mesto Detva
Sídlo:
Mestský úrad Detva, J.G.Tajovského 7
962 12 Detva
Zastúpený:
Ing. Ján Šufliarský, primátor mesta
Oprávnený na rokovanie: Ing. Jana Pálková, poverená vedením odd. správy
majetku
Bankové spojenie:
VÚB, retailová pobočka Detva
Číslo účtu:
19724412/0200
IČO:
319 805
Tel., Fax.:
045/5455 202

Zhotovitel':

WellStav, Ľubomír Adamec
Sídlo:
Záhradná 20, 962 12 Detva
Zastúpený:
Ľubomír Adamec
Oprávnený na rokovanie: Ľubomír Adamec
Bankové spojenie:
VÚB a.s. retailova pobočka Detva
Číslo účtu:
2876044357/0200
IČO:
45 430 969

Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 s nasledovným obsahom:
Článok IV.
Cena za dielo
Uvedený článok zmluvy o dielo sa v bode č. 4.1 mení nasledovne :
Celková cena za dielo sa zvýši o sumu 653,24 EUR za na viac vykonané práce.
Slovom: šesťstopäťdesiattri EUR a dvadsaťštyri CENTOV.
Cenaje konečná, vrátane DPH.
Celková suma za dielo j e 8 975,55 EUR
Práce na viac: Navyše nad rámec Zmluvy boli zhotoviteľom vykonané práce v celkovej sume
1008,77 €.

Nevykonané práce: Pri vykonaní rekonštrukcie soc. zariadení MsÚ v Detve boli práce, ktoré
mali byť podľa Zmluvy vykonané zhotoviteľom , vykonalo ich však Mesto Detva. Suma
vykonaných prác Mestom Detva bola v celkovej sume 355,54 €.
Rozdiel v cene prác na viac a nevykonaných prác je 653,24 EUR.
Úprava ceny za dielo bola vykonaná na základe Cenovej úpravy, ktorá tvorí nedeliteľnú
súčasť tohto dodatku.

Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 08.11.2011 , zostávajú v platnosti bezo zmien.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z toho dve pre objednávateľa a
dve pre zhotoviteľa
3. Tento dodatok nadobúda platnosť podpisom obidvoch účastníkov a účinnosť jeho
zverejnením na webovom sídle Mesta Detva.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe slobodnej vôle,
nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, jeho znenie si prečítali,
obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok vlastnoručne podpisujú.
V Detve, dňa 06.12.2011
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