
Dodatokč, 2 k zmluve o dielo
Uzavretá podl'a Obchodného zákonníka č.513/1991Zb.vznení neskorších zmien a doplnkov

článokt.
Zmluvné strany

Objednávatel': obec Gáň
so sídlom: obecný úrad 925 31 Gáň
Štatutárny zástupca: Mgr. Denisa lvančíková
Bankové spojenie: VÚB Banka a.s.
Číslo účtu: 20726t32lo2}O
tčo: 00305944
DlČ: 2O2tI53552
( db l ejl e n,, o bje d n áv ate l"' )

zhotovitel':
Obchodné meno: BETONMIX, s.r.o.
Sídlo: 758 Horné Saliby 925 03
Zapísaný v obchodnom registri: OR Okresný súd Trnava vložka !9492lT
lčo: g6725897
lč OPH: sK20223t348O
V zastúpenÍ: lng. Kristián panyik
Bankové spojenie: ČSOg Galanta
Číslo účtu: SK9275O0000OO04OO4627482

( dh l ej l e n,, z h otov ite ť' )
resp.
(d a l ej len,,zm l uv n é stra ny")

Po vzájomnej dohode objednávatel'a a zhotovitel'a uzatvárajú tento dodatok č, 2 k Zmluve o dielo
(d'alej len ,,Dodatok č.2") z titulu potreby dofinancovania stavebného diela:,,Prestavba ubytovacieho
zariadenia na klubovňu a obnova dvora kultúrneho domu". Potreba zmeny vyplynula z okolností,
ktoré objednávatel' nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení
charakter pÓvodnej zmluvy Dodatok č. 2 sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 3 zákona č, 343/2oI5 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Predmet dodatku č, 2 
článok II.

Cenové a platobné podmienky

Predmet dodatku zmluvy je špecifikovaný v podrobnom položkovitom rozpočte, ktorý je
uvedený v prílohe č. ]- k tomuto Dodatku č. 2,

Cenabez DPH

DPH 20%

Cena celkom s DPH

9 489,16 €

L 897,B3 €

11 386,99 €

slovom : jede násťtisíctristoosemdesiatšesť eur deváťdesiatdeváť centov



článok lll.
Čas a miesto plnenia

TermínrealizáciesapredÍžio20dnívoči uvedenýchdnívZmluveodielozodňa 26,4.201,6

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 2

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 26.4,2016 ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním
ho podpísali,
3. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po povinnom zverejnenív zmysle § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
4. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva pre objednávateía a dva pre
zhotovitel'a.

Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je:
- Podrobný položkový rozpočet

^/g.7,1.z"ró

s.r.o.
spolďnosť
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