Dodatok č.2
k ZMLUVE O DIELO č. 01/2013
uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach:
- realizačných veciach:
Telefón:
Fax:
Email:

Krajská hvezdáreň v Ţiline
Horný Val 20, 012 42 Ţilina
36145084
2021445184
RNDr. Ján Mäsiar, riaditeľ
Prima banka Slovensko a.s.
5700063101/5600
RNDr. Ján Mäsiar
Mgr. Kristína Vlčková
041 421 2946, 0907 872 535
janmasiar@vuczilina.sk

( ďalej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach:
Telefón:
Email:
Zapísaný v registri:

STAVREAL – SLOVAKIA, s.r.o.
Dubská cesta 2648, 024 01 Kysucké Nové Mesto
36405043
SK 2020133819
Štefan Kuba
Všeobecná úverová banka, a.s.
1737620153/0200
Štefan Kuba
041 4201942, 0908 911197
stefankuba@stavrealslovakia.sk
13525/L

(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 4.10.2013 ZMLUVU O DIELO č. 01/2013 v znení Dodatku č.1 zo
dňa 23.10.2013, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať dielo v termíne do 8 týždňov od
písomného prevzatia staveniska. Vzhľadom k tomu, že nepriaznivé poveternostné podmienky bránia
vykonaniu prác v požadovanom rozsahu a kvalite v termíne do 4.12.2013, zmluvné strany sa v súlade
s bodom 3.2. Zmluvy, ako aj v súlade so súťažnými podkladmi k verejnému obstarávaniu dohodli na
nasledujúcej zmene ZMLUVY O DIELO č. 01/2013 v znení Dodatku č.1:

1. Bod 3.2. Zmluvy sa v časti „ukončenie prác“ mení tak, že zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť práce
ako celok v termíne do 30.04.2014 s tým, že
1. etapu diela v rozsahu prác uvedených v Rozpočte projektu a Krycom liste, ktorý tvorí Prílohu
č.1 tohto Dodatku č.2, sa zaväzuje ukončiť v termíne do 8 týždňov od písomného prevzatia
staveniska t.j. v termíne do 4.12.2013
2. etapu diela v rozsahu prác uvedených v Rozpočte projektu a Krycom liste, ktorý tvorí Prílohu
č.2 tohto Dodatku č.2, sa zaväzuje ukončiť v termíne do 30.04.2014.
2. Bod 5.1. a bod 5.3. Zmluvy sa v nadväznosti na vykonanie diela v dvoch etapách mení tak, že
znie nasledovne:
„5.1. Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených v súlade s touto
Zmluvou v znení jej neskorších zmien.“
„5.3. Faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v ods. 5.2 tohto čl. a odvolanie sa na
ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis
fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, súpis skutočne vykonaných prác
a dodávok a v prípade, ak ide o odovzdanie a prevzatie celého diela aj Protokol o odovzdaní
a prevzatí Diela, ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.“
3. Neoddeliteľnými Prílohami tohto Dodatku č.2, ako i samotnej Zmluvy sú:
-

Príloha č. 1 - Rozpočet projektu a Krycí list (práce do 4.12.2013)

-

Príloha č. 2 - Rozpočet projektu a Krycí list (práce do 30.4.2014)

V Ţiline 29.11.2013

V Ţiline dňa 29.11.2013

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

..................................................
Štefan Kuba

.................................................
RNDr. Ján Mäsiar

