
DODATOK Č. 1 k zmluve o dielo Č. 01 /2013 zo dňa 19.09.2013

Čl. l
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Čremošné
Čremošné č. 4, 039 01 Turčianske Teplice
Bc. Zuzana Chorváthová, starostka obce
OO648 426
242818600115600
Prima Banka Slovensko, a.s.
(ďalej len .objednávatet=i na jednej strane

Zastúpené:
IČO:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:

Zhotoviteľ: Bronislav Bulejčík B + L
Somolického 767/4, 03901 Turčianske Teplice
Bronislav Bulejčík
Slovenská sporiteľňa, a.s., pob. Turčianske Teplice
1512963753/0200, VÚB
33 227993 DIČ: 1035282622
Živnostenský list Okresného úradu v Turčianskych Tepliciach,
Odbor všeobecnej vnútornej správy,
Sp.č. : Žo - 99/04676/000, reg. Č. 795/99 zo dňa 21.06.,1999

Čl. II

Štatutárny orgán:
Bank. spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
zapísaný:

1. V čl. III. zmluvy o dielo "Predmet zmluvy" sa mení ods. 3.6. a znie:
" 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet plnenia bude upravený podl'a skutočného rozsahu stavebných
prác, ktorý vzhľadom na zložité terénne pomery musel byť upravený. Zmena spočíva v konštrukcii
a technickom riešení terénneho schodiska. Špecifikácia rozsahu zmien je v prílohe - upravený rozpočet
doplnený k tomuto dodatku"

2. V čl. IV. zmluvy o dielo "Čas plnenia" sa mení ods. 4.2.2 a znie:
" 4.2.2. Ukončenie stavby v rozsahu podl'a čl. III: do 15.01.2014 "

3. V článku V. zmluvy o dielo "Cena" sa mení ods. 5.2. a znie:
" 5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu diela v rozsahu prílohy k zmluve o dielo a prílohy tohto
dodatku č.I vo výške: Cena diela celková: € 7 697,00 "

4. V článku VI. zmluvy o dielo "Platobné podmienky" sa mení ods. 6.2. a znie:
" 6.2. Objednávatel' uhradí cenu diela uvedenú v článku V. zmluvy o dielo v dvoch splátkach. Prvá splátka po
ukončení časti diela vo výške 6000,- EUR v termíne do 15.12.2013. Druhá splátka po ukončení a odovzdaní
celého diela vo výške 1697,- EUR.

Čl. III

Ostatné podmienky zmluvy o dielo č. 1/2013 zo dňa 19.09.2013 zostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne
zverejnením na internete.
Na znak súhlasu s hore uvedeným obsahom zmluvné strany slobodne a dobrovoľne tento dodatok vlastnoručne
podpisujú.

Zhotoviteľ:

Čremošné, dňa 08.11.2013

Objednávateľ:

Obec ČREMOŠNÉ
Bc. Zuzana Chorváthová,
starostka obce

Bronislav Bulejčík B + L
Somolického 767/4,
03901 Turčianske Teplice
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