
Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo Č. 1/201ONO uzavretej dňa 30.12.2010 v zmysle §§ 536 a nasl. zákona Č. 513/1991

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v znení neskorších dodatkov
(ďalej len "Zmluva o dielo")

Objednávateľom:
Štatutárny zástupca:
Adresa:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:

a

Zhotoviteľom:
Registrácia v OR / ŽR:
Štatutárny zástupca:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Mobil:
E-mail:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:

uzavretý medzi

Obec Kalinovo
._ Il.

Obecný úrad Kalinovo, SNP 138/14,98501 Kalinovo
OO 316 121
2021237086
nie je platca DPH
VÚB Lučenec

047/4390205

0910903575
obec@kalinovo.sk

starosta obce

.tarosta obce

HOTELKOVÁČOVÁ, s.r.o.
OR OS Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka Č. 13453/S

Kúpeľná 96/6,96237 Kováčová
36551 694
SK2021720679
Tatra banka, a.s.

lC, konateľ

. " konateľ

(Objednávateľ a Zhotoviteľa ďalej spolu len "Zmluvné strany")

Zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene predmetnej Zmluvy o dielo nasledovným
dodatkom č. 3 (ďalej len "Dodatok") . V záujme vylúčenia pochybností týmto dodatkom



sa nahrádza predmet predchádzajúceho Dodatku č. 1 zo dňa 21.2.2013 a Dodatku č. 2 zo
dňa 12.4.2013.

Čl. l
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na zmenu legislatívy v oblasti výšky DPH, sa
mení výška DPH z 19% na 20% v článku 4 bod 4.3. Zmluvy o dielo, ktorý sa nahrádza
nasledovným novým znením:

,,4.3. Cena je stanovená v mene EUR takto:

Cena bez DPH EUR: 177 695,48
Slovom: Jedenstosedemdesiatsedemtisícšesťstodeväťdesiatpät' 48/100
EUR

Cena 20% EUR: 35 539,07
výška DPH Slovom: Tridsaťpäťtisícpäťstotridsaťdeväť 07/100 EUR
Cena vrátane EUR: 213 234,55
DPH alebo slovom: Dvestotrinásťtisícdvestotridsaťštyri 55/100 EUR
spolu ak
ponuku
predkladá
neplatiteľ DPH

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku č. 4 bode 4.8. Zmluvy o dielo sa mení lehota
splatnosti faktúr a to: z ,,30 dní" na ,,60 dní"

3. Zmluvné strany sa dohodli, že článok 10 bod 10.2. Zmluvy o dielo sa nahrádza
nasledovným novým znením:

,,10.2. Vlastnícke právo prechádza na objednávateľa dňom protokolárneho odovzdania
a prevzatia diela alebo jeho časti."

4. Zmluvné strany sa dohodli, že článok 11 bod 11.7. Zmluvy o dielo sa nahrádza
nasledovným novým znením:

,,11.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami,
účinnost' nadobudne dňom účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku (NFP), o ktorý sa objednávateľ uchádza."

5. Zmluvné strany sa dohodli, že názov výdavku v p.č. 9 Prílohy: 1. Rozpočet znie
"Svietidlo SGP 340 70W SON-T + el. predradník + ploché sklo min. IP65 hliníkové telo"

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú týmto
Dodatkom nedotknuté a bezo zmeny.
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Čl. II
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok sa vyhotovuje v 4-roch rovnopisoch s platnosťou originálu, po 2 rovnopisy pre
každú zmluvnú stranu.

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami,
účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle zákona Č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

V Kalinove, dňa j~ 1.2013 V Kováčovej, dňa 6. 9.2013

V mene objednávateľa: V mene zhotoviteľa:

•••••• -::*' '

Prílohy:
1. Rozpočet
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