Dodatok č. 1
K Zmluve o dielo zo dňa 10.10.2019 uzatvorenej v súlade s §536 a následne zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na dielo – stavbu Výstavba chodníka v obci
Dvorec (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy a to na základe projektovej dokumentácie –
Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a úprava verejných priestranstiev v obci Dvorec (ďalej len
„Projektová dokumentácia“), ktorú vypracoval: Ing. Belic Július, dátum vypracovania PD: december 2015

1.
1.1.

ZMLUVNÉ STRANY
Zhotoviteľ
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený:

PKPK s.r.o.
Zlatníky 41, 956 37
51408392
2120690572
SK2120690572
Slovenská sporiteľňa
SK14 0900 0000 0051 4167 4968
Peter Kozáček, Pavol Kozáček

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)
1.2.

Objednávateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený:

Obec Dvorec
Dvorec 69, 956 55 Dvorec
00310387
2021053375
.....................................
.....................................
Ing. Eva Srncová

(ďalej len ako „Objednávateľ“)
zastúpenie vo veciach stavebno- technických:
Ing. Miroslav Mikuš
tel. č. 0905 352 680
e-mail : ing.mikus@bance-stav.sk
(ďalej len „Stavebný dozor“);
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Podľa ČL. 3 uvedeného v ZoD - ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY Bod 3.2.
Zhotoviteľ neukončil Dielo do 6 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na
začatie realizácie Diela z dôvodu: pri výkopových prácach sa objavili nedostatky na pôvodnej dažďovej
kanalizácii v miestach, kde sa buduje nový chodník. Niektoré časti betónových rúr sú úplne zlomené,
upchaté a poškodené natoľko, že sa musia vymeniť za nové. Pod niektorými vjazdami k rodinným domom
dokonca celkom chýbajú. Existujúce staré žľaby z betónu sú upchaté a poškodené natoľko, že sa musia
vymeniť za nové. Na pozemku sa nachádzajú staré šachty a betónové vpusty, ktoré nie sú zakreslené
v projekte, tieto sa musia vyspraviť a opraviť. Tieto práce budú platené podľa bodu 4.3. Zmluvy o dielo.
Záverečné ustanovenia

Tento Dodatok č. 1 je súčasťou ZoD zo dňa 10.10.2019.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa dohodli na Dodatku č. 1, súhlasia s ním a pokladajú ho za dôverný.
Ostatné články dojednané v uzatvorenej Zmluve o dielo zo dňa 10.10.2019 ostávajú nezmenené.
Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch 1 x pre zhotoviteľa a 2 x pre objednávateľa.
Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

V Dvorci, dňa 29.10.2021

V Dvorci, dňa 29.10.2021

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

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