
Dodatok č..2 kzmluve o dĺelo zo díla 08.04.2019
uzavretej podľa $ 536 a nasledovných zákona č. 5l3/1991 Zb. obchodného zákonníka v zneni neskorších predpisov

Cl.I Zmluvné strany

1. objednávatel': obec Vígl'aš
Zvolenská 1

962 0Ż Vígľaš

štatutárny oľgán: Ing. Róbert Záchenský- starosta obce

bankové spojenie
číslo úětu:
IČo:
DIČ:

(ďalej len,,obj ednávateľ")

2. Zhotovitel'z

štatutárny oľgán:

VÚB a.s.

SK70 0200 0000 00381Ż72485l
00320382
202131876r

KOLEK s.r.o.
Mikušovská cesta 5319
Lučenec 984 01

Ing. Milan Mrva- konateľ spoloěnosti

I

osoba opľávnená konať vo veciach zmluvných a technických:
Ing. Milan Mľva
bankové spojenie: SLSP, a.s. Lučenec
číslo účtu: SK20 0900 0000 0003 41327220
lČo: 36 OOI 465
lČ ppn: ĺK2OŻO466O74
Zápis v obchođnom ľegistri okĺesného súdu Banská Bystľica' oddiel: Sľo, vloŽka č. 3501/5
(ďalej Ieĺ,,Zhotoviteľ")

(objednávateľ aZhotoviteľ ďalej spolu ako ,,Zm|uvné strany")

Zm|uvĺé strany nazák|aďe dohody uzatvźlra1lltento dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo día
08.04.2019 v nasledovnom znení:

Čl. n Pľedmet dodatku

Zmluvné stľany sa dohodli, že vzhľadom na vecné a kvalitatívne zmeny v rea|izácii Diela sa
dopĺĺa Zmluvao dielo zo dřn08.04.2019, v čl. IV ods. 1.a to nasledovne:

Stavba: ,,Mateľská škola Vígl'aš- rękonštrukcia- II. etapď'



obec Vígl'aš- KOLEK s.ľ.o.

1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela sa navyšuje o sumu nevyhnutnú
pre dokončenie pľác naviac a to:

CenabezDPH: 9792,33 EUR
DPH20%: 1 958,4'7 EUR
Cena s DPH: 11 750080 EUR

1.2 Termín odovzdania điela do 30'1I.2019

čl rn Záverečnéustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stľanami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zveľejnenia .

2. Zmluvné strany prehlasujú, Že s dmto dodatkom a jeho pľílohami sa oboznámili, že dodatok
bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, viáäle a zĺonlmiteľne, nie v tiesni, aĺlj za
nápadne nevyhodných podmienok. Zmluvné stľany naznak súhlasu s obsahom tohto dodatku
ajeho prílohami ho potvľdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

3. VšeĘ ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo 08.04.2019 a jej predchźńzajúcich dodatkov
ostávajú v platnosti.

4. Tento dodatok bol vypracovaný v dvoch vyhoťoveniach, zktoých zhotoviteľa objednávateľ si
prevezmú po jednom vyhotovení

Príloha č.1_ Súpis pľác (Krycí list rozpočtu)

Vo Vígľaši dř-a 12.II.2019


