Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2021
uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

1.

objednávateľ:
obchodné meno:
adresa sídla:
zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
kontakt:
e – mail:

Stredná športová škola
Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica
PaedDr. Jozef Smekal – riaditeľ
00516554
2021121729
nie je platcom DPH
IBAN: SK16 8180 0000 0070 0039 5315
048/4712831
smekal@sgbb.edupage.org
(ďalej len ako ,,objednávateľ“)
a

2.

zhotoviteľ:
obchodné meno:
adresa sídla:
pracovisko:
zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zápis:
bankové spojenie:
kontakt:
e – mail:

Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik
Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica
Lichardova 1, 977 01 Brezno (DORUČOVACIA ADRESA)
Peter Bučko - konateľ
52123553
2120901101
SK2120901101
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S
SK1609000000005152980864
0948874630
p.bucko@rozvojovesluzby.sk
(ďalej len ako ,,zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako ,,zmluvné
strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako ,,dodatok“.
PREAMBULA
1.

2.

Dňa 9.2.2021 bola medzi zmluvnými stranami uzavretá Zmluva o dielo č. 1/2021, predmetom ktorej
bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo : ,,Maľovanie a oprava priestorov v
budove školy SŠŠ, SNP 54“, a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo
charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy. (ďalej len ako ,,zmluva“).
Počas realizácie diela nastala potreba zmeniť projektovú dokumentáciu, a teda s odkazom na čl. 3
ods. 2 písm. a) v spojení s písm. d) zmluvy a čl. 2 ods. 5 písm. a) , nastali okolnosti zakladajúce právo
na zmenu termínu plnenia diela.

PREDMET DODATKU
Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmene
a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

1.

Článok 2
Cena a platobné podmienky
Pôvodné znenie:
Cena bez DPH :
DPH 10 % :
Cena s DPH:
Slovom:

18.529,83 €
1.852,98 €
20.382,81 €
dvadsaťtisíctristoosemdesiatdva eur a osemdesiat jeden centov

Nové znenie:
Cena bez DPH :
DPH 10 % :
Cena s DPH:
Slovom:

21.258,54 €
2.125,85 €
23.384,39 €
dvadsaťtritisíctristoosemdesiatštyri eur a tridsaťdeväť centov

Článok 3
Termín plnenia a odovzdania diela
Pôvodné znenie:
1.

Termín začatia prác je 9.2.2021 a termín odovzdania diela je do 17.2.2021.
Nové znenie:

1.
2.

Termín začatia prác je 9.2.2021 a termín odovzdania diela je do 19.2.2021.
Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanovenia nemení a jej pôvodné znenie
ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť
zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú,
že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na
znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch
vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
V Banskej Bystrici, dňa 17.2.2021

V Banskej Bystrici, dňa 17.2.2021

_______________________________
za objednávateľa

______________________________
za zhotoviteľa

PaedDr. Jozef Smekal - riaditeľ

Peter Bučko – konateľ

