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Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
Uzavretá podl'a Obchodného zákonníka č.513/1991Zb.vznení neskorších zmien a doplnkov

ČlánokI.
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: 2o726t32lo2oo
lČo: oo3o5944
DlČ: 202!!53552
( d'a l e j l e n,, o bj e d n ávate ť" )

zhotoviteí:
Obchodné meno: BETONMIX, s.r.o.
Sídlo: 758 Horné Saliby 925 03
Zapísaný v obchodnom registri: oR okresný súd Trnava vložka t9492/T
tčo: 36725897
tČ opH: SK2o22313480
V zastúpení: lng. Kristián Panyik
Bankové spojenie: ČSOB Galanta
Číslo účtu: sK927500oooooo4oo4627482

( dh l ej l e n,, z h otov ite ť' )
resp,
(dblej len ,,zmluvné strany")

Po vzájomnej dohode objednávatel'a a zhotoviteťa dňa 26.08,201.6 uzatvárajú tento dodatok č. 1 k
Zmluve o dielo (d'alej len ,,Dodatok č. 1") z titulu potreby dofinancovania stavebného
diela:,,Prestavba ubytovacieho zariadenia na klubovňu a obnova dvora kultúrneho domu".
DÓsledkom Čoho sa predlžíaj termín realizácie diela o 30 dnívoči uvedených dnív Zmluve o dielo zo
dňa 26.4,2016. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateť nemohol pri vynaložení
náleŽitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter póvodnej zmluvy Dodatok č. 1 sa
uzatvára v zmysle § 18 ods. 3 zákona č.343l2OI5Z.z. overejnom obstarávanía o zmene a doplnení
niektoných zákonov,

Predmet dodatku č. 1

článok tt.
Cenové a platobné podmienky

Predmet dodatku zmluvy je špecifikovaný v podrobnom položkovitom rozpočte, ktorý je uvedený
v prílohe č, ]. k tomuto Dodatku č, 1.

Cena bez DPH 10 920,38 EUR
DPH20% 2 ].84,07 EUR
Cena vrátane DPH 13 104,45 EUR

Slovom : trinásťtisícstoštyri eu r štyridsaťpáť ce ntov
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Článok III.
Čas a miesto plnenia

Termín realizácie sa predíži o 20 dnívoči uvedených dnív Zmluve o dielo zo dňa 26.04.201,6

článok tv.
Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 26.4,2016 ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, pochopilijeho obsah a na znak súhlasu s ním
ho podpísaIi.

3. Tento dodatok č. 1 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. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva pre objednávateťa a dva pre
zhotoviteťa.

Neoddeliteťnou súčasťou tejto zmluvy je:
- Podrobný položkový rozpočet
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