DODATOK č. 3

K ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej v znení Dodatkov č.1 a 2 k nej, podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa
zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany:
Objednávateľ:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
DIČ :
Bankové spojenie:
Číslo účtu :

Mesto Vrbové
Ing. Ján Jánoška, primátor mesta
Mestský úrad Vrbové, Štefánikova 15/4, 922 03 Vrbové
00313190
2020531040
Dexia banka Slovensko, a. s.
5209166012/5600
(ďalej len „objednávatel“)

Zhotoviteľ:
Zastúpený:

Skanska, a. s.,
Ing. Miroslav Potoč – podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Kotrík – člen predstavenstva
Krajná 29, 821 04 Bratislava
Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky
2005730001/8130
31 611 788
2020478955
SK2020478955
OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 5012/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Sídlo:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Obchodný register:

Článok I.
Predmet dodatku
1. Predmetom tohto dotatku je :
a) zmena zmluvných podmienok medzi Mestom Vrbové a firmou Skanska, a. s., uvedených v Zmluve o dielo zo
dňa 29. 7. 2010, za účelom ich zosúladenia so zmluvou o NFP medzi mestom Vrbvové a Ministerstvom
výstavby a regionálneho rozvoja č. Z2214012021001 zo dňa 5. 5. 2010.
b) zmena ceny diela s DPH vo vzťahu k zákonu č. 490/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého dochádza s účinnosťou od
1.1.2011 k zmene základnej sadzby dane z pridanej hodnoty z doterajších 19% na 20 %.
c) zmena štatutárneho zástupcu na strane objednávateľa tak ako je uvedené vyššie
Článok II.
Zmena zmluvných podmienok
2.1. Znenie bodu č.2 uvedené v článku IV, bod č.2 zmluvy o dielo sa týmto dodatkom mení nasledovne :
„2. Cena za zhotovenie celého diela podľa článku II. je vo výške
-cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky :
682 139,43 EUR
-cena spolu bez DPH (práce fakturované do 31.12.2010):
297 273,55 EUR
-hodnota DPH : 19% (práce fakturované do 31.12.2010)
56 481,98 EUR
-cena spolu bez DPH (od 01.01.2011)
384 865,88 EUR
-hodnota DPH : 20% (od 01.01.2011)
76 973,17 EUR
cena za dielo celkom vrátane DPH :
815 594,58 EUR „
2.2. Znenie bodu č.2 uvedené v článku V. zmluvy o dielo sa týmto dodatkom mení nasledovne :
„2. Podkladom pre vystavenie faktúr je zhotoviteľom vystavený súpis vykonaných prác a dodávok na diele, ktoré
ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do troch
pracovných dní stavebný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Na

základe stavebným dozorom potvrdeného súpisu vykonaných prác a dodávok môže zhotoviteľ vystaviť faktúru
spôsobom stanoveným v ďalšom texte tejto zmluvy.“

2.3. Znenie bodu č.3 uvedené v článku V. zmluvy o dielo sa týmto dodatkom mení nasledovne :
„3. Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi vždy po
realizácii prác presahujúcich najmenej 20 % ceny za dielo dohodnutej v Článku IV, bod č.2 tejto zmluvy a konečnej vyúčtovacej faktúry, ktorú odošle do 10 dní po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom.“
III
Záverečné ustanovenia
3.1. Ostatné ustanovenia ZoD a Dodatkov č.1 a 2 k nej nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
3.2. Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli, a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.
3.3. Tento dodatok nadobudne účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia.
3.4. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD. Je vyhotovený v šiestich originálnych exemplároch, z toho 4x pre
objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
V Bratislave dňa: 13. 5. 2011

Vo Vrbovom dňa: 9. 5. 2011

Za zhotoviteľa:
Skanska SK a.s.

Za objednávateľa:

..............................................
Ing. Miroslav Potoč, v. r.

.............................................
Ing. Ján Jánoška, v. r.

podpredseda predstavenstva

primátor mesta

..........................................
Ing. Vladimír Kotrík, v. r.

člen predstavenstva

Podpísaný originál zmluvy je uložený na Mestskom úrade vo Vrbovom – Útvar VšVS

