Evidenčné číslo
zmluvy objednávateľa:

Evidenčné číslo
zmluvy zhotoviteľa: 01-03/2018
DODATOK Č.1 ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb .Obchodného zákonníka
v znení neskorších zmien a doplnkov
na inžinierske a projektové služby
I. ZMLUVNÉ STRANY
1.1

Obstarávateľ
So sídlom :
Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu
Telefón
E-mail

1.2

:

:
:
:
:
:
:
:

Zhotoviteľ
So sídlom

:

Registrácia

:

Zastúpený
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu
Telefón:
e-mail

:
:
:
:
:
:
:
:

OBEC Slovenský Grob
Hlavná 132
900 26 Slovenský Grob
JUDr. Štefan Gašparovič, starosta obce
00 305 073
20 20 66 22 48
VÚB, a.s. Pobočka Pezinok
SK93 0200 0000 0000 0322 7112
02421 907 330 472
obec@slovensky-grob.sk
M PRO s.r.o.,
Kadnárova 23
831 52 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka 86881/B
Ing. Andrej Marcík – konateľ
45 911 606
20 23 13 69 95
SK 20 23 13 69 95
Tatrabanka a.s.
292 184 66 24 / 1100
00421 905 489 533
mprosro@gmail.com

Na základe dohody zmluvných strán sa mení predmet plnenia čl. III. – predmet zmluvy bude
doplnení o ďalšie projektové práce v bode 3.3. Na základe dohody bude čl. III. Predmet plnenia má
znieť nasledovne:
III. PREDMET PLNENIA
Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy o dielo zaväzuje riadne zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo:
3.3

Projektová dokumentácia bude spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa § 4b
ods.1 zákona č. 555/2005 Z.z. Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, teda zabezpečenie priebežného cieľa na rok 2015 na zlepšenie energetickej
hospodárnosti nových a významne obnovených budov je určená hornou hranicou energetickej
triedy A0 pre globálny ukazovateľ.

Na základe dohody a zmeny v čl. III. sa mení aj čl. IV. Čas plnenia v bode 4.1. Čas plnenia sa
dopĺňa nasledovne:
IV. ČAS PLNENIA
4.1

Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo v rozsahu podľa čl. III je nasledovný:
vypracovanie projektu v zmysle čl. III, bod 3.3 do 2 mesiacov od podpisu tohto dodatku
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Na základe dohody a zmeny v čl. III. sa doplní aj cena v čl. V. Cena v bode 5.4. Cena má znieť
nasledovne:
V. CENA
5.4

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo a dodatku č.1 podľa čl.III. ods. 3.3.:
Cena bez DPH ................................................... 3 650,00 EUR
DPH 20%
.................................................... 730,00 EUR
Cena s DPH ................................................... 4 380,00 EUR
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
S nadobudnutím účinnosti zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zmysle § 47 a), Dodatok
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle obce Slovenský Grob.

2.

Všetky ostatné dojednania Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

3.

V prípade, že zmluva a dodatok nestanovuje inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

4.

Tento dodatok má 2 strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch

5.

Zmluvné strany na znak súhlasu s Dodatkom č.1, ho ako prejav slobodnej a vážnej vôle, určite
a zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpisujú.

V Slovenskom Grobe dňa 23.10.2020

,,podpísané,,
Za objednávateľa:
JUDr. Štefan Gašparovič
starosta obce

V Slovenskom Grobe dňa 23.10.2020

,,podpísané,,
Za zhotoviteľa:
Ing. Andrej Marcík
konateľ
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