Mesto

Železničná 489/1
987 01 Poltár

POLTÁR

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

a § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. O verejnom obstarávaní

Článok I

ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
Názov: Mesto Poltár
So sídlom: Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Zastúpený: Mgr. Martina Brisudová, primátorka
IČO: 00316342
DIČ:2021250968
telefónne číslo: 047/4308423
e-mail:mesto@poltar.sk

a
Zhotovíte!’:
Názov: D.M.V. s.r.o.
Sídlo: Slatinka 176, 991 03 Pôtor
Osoba oprávnená konať: Ing. Viktor Hudec
IČO: 46 881 140
DIČ:2023630576
IČDPH : SK 2023630576
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: SK 28 7500 0000 0040 1761 4218
Zapísaný : ORSR Os BB Oddiel Sro, Vložka 23197/S
e-mail : hudec@d-m-v-sk

Článok II

PREDMET ZMLUVY A MIESTO PLNENIA

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 20. 08. 2021 zmluvu o dielo, predmetom ktorej bol
záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „Rekonštrukcia - Dom kultúry
Slaná Lehota“.
Predmetom zákazky je čiastočná rekonštrukcia Domu Kultúry v Slanej Lehote,
pozostávajúca z výmeny okien, rekonštrukcie sociálnych zariadení, rekonštrukcie javiska,
omietok vonkajších a vnútorných, dlažby, maliarskych prác a výmeny žľabov, odvodnenia
plochy pred detským ihriskom v susedstve kultúrneho domu, všetko podľa zadania výkazu výmer, a podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi.
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Článok III
PREDMET DODATKU

3. Počas vykonávania diela vznikla medzi zmluvnými stranami potreba úpravy zmlúv
a povinnosti v zmysle Zmluvy o dielo.

3.1 Vzhľadom na uvedené uzatvárajú zmluvné strany Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo:
„Rekonštrukcia - Dom kultúry Slaná Lehota“

3.2 Z dôvodu zlej epidemiologickej situácie COVID - 19, s čím súvisí nedostatok stavebného
materiálu na trhu a s omeškaním dodávok stavebného materiálu, je nevyhnutné v zmysle čl.
III bod. č. 3.1. písm. predĺžiť dobu zhotovenia diela. Zmluvné strany uzatvárajú dodatok
k zmluve o dielo, ktorým sa mení čl. III bod č. 3.1. zmluvy nasledovne:

Zhotovíte!’ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo do 30.11.2021.

Článok IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nedotknuté. Tento dodatok k zmluve o
dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo
zmluvných strán.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli
jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne
jasné, určité a zrozumiteľné.
Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň
po dni zverejnenia. Dodatok podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného
predpisu.

V Pohári, dňa

30.09.2021
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