Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 33/2020 uzavretej dňa 25. 05. 2020 na predmet zmluvy: Novostavba
dvoch bytových domov 18 b. j. vrátane technickej vybavenosti uzavretý podľa § 536
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:
Názov:
Obec Korňa
Sídlo:
Obecný úrad, Korňa 517, 023 21 Korňa
Štatutárny zástupca:
Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce
Zastúpený vo veciach technických: Ing. Ivan Moravčík, stavebný dozor
IČO:
00314064
DIČ:
2020553062
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
(ďalej len „objednávateľ“)

+421 908929405

a
1.2 Zhotoviteľ:
ČECH, s.r.o.
Obchodné meno:
Sídlo:
K Surdoku 9, 080 01 Prešov
Zastúpený vo veciach zmluvných: Ing. Viliam Čech
Zastúpený vo veciach technických: Ing. Viliam Čech
36488712
IČO:
DIČ:
2020015602
IČ DPH:
SK2020015602
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Právna subjektivita (ŽR,OR):
(ďalej len „zhotoviteľ“)

051/7710088
OR SR Okresný súd Prešov, Odd. Sro, Vložka č. 14446/P

Preambula
Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento písomný Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 33/2020 uzavretej dňa 25 .05. 2020, podľa bodu 13.3 čl. XII. Riešenie
sporov, spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy o dielo.
Ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda
o nepodstatnú zmenu zmluvy.
Dodatkom č. 2 sa upravujú a pozmeňujú dotknuté časti základnej zmluvy nasledovne:

Článok IV.
Cena diela
Pôvodné znenie bodu 4.4 sa dopĺňa o bod:
4.4.3 Vyčleňuje sa čiastka z ceny pôvodnej zmluvy pre predloženie povinnej prílohy č. 21
Zmluva a č. 15 Rozpočet - na obstaranie nájomných bytov výstavbou pre Bytový dom
A a Bytový dom B, v súvislosti s podaním Žiadosti o poskytnutie podpory v súlade so
zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov,
ako samostatná cena diela za Bytový dom A,B - 2 x 18 b. j . nasledovne:

Cena bez DPH:
20 % DPH:
Cena vrátane DPH:

1 480 410,98 €
296 082,20 €
1 776 493,18 €

Článok XIV.
Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia
sa dopĺňa o body 14.12, 14.13 a 14.14.
14.12 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými
stranami. Dodatok č. 2 nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia na
internetovej stránky objednávateľa.
14.13 Ostatné články zmluvy o dielo ostávajú nezmenené a v platnosti.
14.14 Tento Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia
obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Korňa dňa:

Prešov dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

....................................................

...................................................

Ing. Marianna Bebčáková
starostka obce

Ing. Viliam Čech
konateľ

Príloha:
Rozpočet – Bytový dom A
Rozpočet – Bytový dom B
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