DODATOK č. 1
k
Zmluve o dielo č. 20210316/SV/RB/MIL/2021
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov(ďalej len „ZoD”) dňa
17. 03. 2021

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1

Objednávateľ:
IČO:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Milpoš
00 327 476
Obecný úrad Milpoš 140, 082 71 Lipany
Ladislav Rabatin, starosta obce
+421 51 459 6218
obec@milpos.sk

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zápis v registri:
Zástupca na rokovanie vo veciach
zmluvných:
technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Banka:
Číslo účtu:
Telefón: +421 907 237 562
E - mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

RENOBAU s.r.o.
Mikovíniho 12, 040 11 Košice
Mgr. Magdaléna Sekeráková
OR OS Košice I., Oddiel: sro, Vložka 44458/V

a
1.2

Mgr. Magdaléna Sekeráková, konateľka
Ing. Pavel Baroš, hlavný stavbyvedúci
51 888 785
21 208 17 512
SK21 208 17 512
SLSP a.s
SK63 0900 0000 0051 4829 6082
renobausro@gmail.com

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“ vo všetkých
gramatických tvaroch.

Článok II.
PREAMBULA
Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20210316/SV/RB/MIL/2021
(ďalej ako Dodatok č. 1“), ktorá bola uzatvorená dňa 17. 03. 2021, ako výsledok procesu verejného
obstarávania podlimitnej zákazky na obstaranie diela - uskutočnenie stavebných prác „Prístavba MŠ
v obci Milpoš“, ktoré sa vykonalo v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“ alebo aj ako „ZoVO“).
Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní
a v súlade s bodom 16.2 Článku XVI Zmluvy o dielo č. 20210316/SV/RB/MIL/2021.

Článok III.
ZMENA ZMLUVY
3.1

Dodatkom č. 1 sa mení Zmluva o dielo č. 20210316/SV/RB/MIL/2021 v Článku XVI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA a to v bode 16.1.

3.2

Pôvodne znenie bodu 16.1 Článku XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA sa na základe
dohody zmluvných strán v súvislosti s dohodnutou zmenou nadobudnutia účinnosti Zmluvy
o dielo
č 20210316/SV/RB/MIL/2021 sa nahrádza novým textom:
Nové znenie bodu 16.1 Článku XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
„16.1 Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda
účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení ZoD podľa osobitného predpisu“.

Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
4.1

Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, ale ním výslovne
neupravené, sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka
a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

4.2

Zmluvné strany vyhlasujú, že nedochádza k iným zmenám Zmluvy o dielo ako k tým, ktoré sú
uvedené v Článku III. tohto Dodatku č. 1, a že ostatné časti Zmluvy o dielo ostávajú bezo
zmien.

4.3

Tento Dodatok č. 1 podlieha povinnému zverejňovaniu podľa osobitného predpisu (Zákon
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení).

4.4

Dodatok č. 1 je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť
nasledujúcim dňom po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení).

4.3

Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ
a dve zhotoviteľ.

4.5

Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzatvárajú na základe vlastnej vôle, Dodatok
č.1 nepodpisujú v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si prečítali,
jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu Dodatok č. 1 podpisujú.
Podpis Dodatku č. 1 je prejavením súhlasu s celým jeho obsahom.

V ...................., dňa .........................

V Košiciach, dňa ..............................

Za objednávateľa:............................

Za zhotoviteľa: ..................................

....................................................................
Ladislav Rabatin, starosta obce

..........................................................................
Mgr. Magdaléna Sekeráková, konateľka

