Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.07.2018
uzavretý medzi:
objednávateľom:

Krásne Sady Mlynica - servisná a prevádzková, a. s.
so sídlom: Štefánikovo námestie 13, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 48274518
zapísaným v OR okresného Súdu Košice I, Odd Sa, Vl. č.:1686/V
zastúpená: PhDr. Ondrej Zoričák - podpredseda
DIČ: 2120115547
IČ DPH: SK2120115547
bankové spojenie: Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.
číslo účtu: SK90 1111 0000 0013 4252 6023
tel.: 052/ 78 77 215
e-mail: info@krasnesady.sk
(ďalej „Objednávateľ“)

a
zhotoviteľom:

TATRAMETAL PP, s.r.o.
so sídlom Teplická cesta 2, 058 01 Poprad
IČO: 44932766
zapísaným v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove
oddiel Sro, vložka číslo 22018/P
zastúpeným: Bc.František Depta - konateľ
DIČ: 2022882477
IČ DPH: SK2022882477
bankové spojenie: VÚB, a.s. Poprad
číslo účtu: 2652941155/0200
tel.: 0905 389 300
e-mail: depta@tatra-metal.sk
(ďalej „Zhotoviteľ“)

za nasledovných podmienok (ďalej „Dodatok“)
Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „Zmluvné strany“, každý z nich
jednotlivo tiež ako „Zmluvná strana“.
I.
Úvodné ustanovenia
1.

Objednávateľ a dodávateľ uzatvorili dňa 16.07.2018 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je
zhotovenie diela – stavby – „Areál lesnej pedagogiky – materská škola“ (ďalej len „Zmluva“).

2.

Ak z tohto Dodatku nevyplýva inak, pojmy definované v Zmluve majú rovnaký význam aj v
tomto Dodatku.
II.
Zmeny Zmluvy

1.

Podpisom tohto dodatku bude dotknutá Príloha č. 4 Zmluvy o dielo. Príloha č. 1 tohto Dodatku
obsahuje položky, ktoré nebudú realizované. Príloha č. 2 tohto Dodatku obsahuje
novovzniknuté položky nižšie popisovanou zmenou.
Stručný popis zmeny:
a. Povrchová úprava strechy z pôvodných drevených šindľov sa nahrádza strechou
s trstinovou krytinou
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b. Spôsob vykurovania a ohrevu teplej vody – infračervené panely osadené do
miestností sa nahrádzajú podlahovým kúrením, veľký ohrievač sa nahrádza tromi
menšími.
2.

Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.

III.
Záverečné ustanovenia

1.

Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

2.

Ak by sa ukázalo, že niektoré ustanovenie Dodatku je celé alebo sčasti neplatné alebo
neúčinné, táto neplatnosť alebo neúčinnosť nevedie k neplatnosti alebo neúčinnosti Dodatku
ako celku. Namiesto toho sa v takom prípade zaväzujú obe zmluvné strany bezodkladne
nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, aby sa najlepšie dosiahol účel, ktorý
malo toto ustanovenie.

3.

Na zmeny, doplnenia a zrušenie tohto Dodatku sa vyžaduje písomná forma.

4.

Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dva rovnopisy pre každú Zmluvnú
stranu.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali a s jeho obsahom súhlasia. Ďalej
vyhlasujú, že tento Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni ani
za nápadne nevýhodných podmienok

V................................., dňa .........................

V................................., dňa .........................

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.................................................
Krásne Sady Mlynica – servisná
a prevádzková, a.s.

.........................................................
TATRAMETAL PP, s.r.o.
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