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uzavretý podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších
predpisov a pôvodnej zmluvy o dielo. č. 201901036 zo dňa 04.12.2019 (ďalej len pôvodná zmluva)
číslo u zhotoviteľa:
na zhotovenie PD "MŠ Bajkalská

číslo u objednávatel'a:
hospodársky pavilón - statika a oprava fasády"

l. Zmluvné strany
1.1.

1.2.

O b jed n á v a t e ľ:

MESTO PREŠOV
Sídlo
Hlavná 73,08001 Prešov
Štatutárny orgán
Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
IČO:
OO 327 646
DIČ
2021225679
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach:
- zmluvných:
Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca
OÚR AaV, MsÚ v Prešove
- technických:
Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca
OÚR AaV, MsÚ v Prešove
Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
číslo účtu/IBAN:
SK05 1111 0000 0066 1991 1008
SWIFT kód BIC:
UNCRSKBX
Telefón:
051/3100211
e-mail:
alzbeta. pitorakova@presov.sk
Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
JČ DPH:
Zapísaný v obchodnom registri:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón/fax:
Osoby oprávnené konať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach výrobných:
- vo veciach technických:
E-mail:
/ďalej len zhotoviteľ/
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SANY STAV s.r.o.
Mukačevská 4809/53, Prešov 08001
Ján Kozma, konateľ
45953759
2023161855
SK2023161855
OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. : 23850/P
Tatra banka a.s.
SK59 1100 0000 0029 2984 8843
+421 915961032
Ján Kozma
Peter Poliak
Peter Poliak
info@sanystav.sk
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Účastníci pôvodnej zmluvy o dielo konštatujú že pri realizácii uvedenej stavby sa vyskytli
okolnosti ktoré sa zo strany zhotoviteľa nedali predpokladať. Zhotoviteľ informoval objednávateľa
o skutočnosti, ktorá bráni v realizácií diela v zmluvnom termíne. Touto skutočnosťou je obmedzenie
dodávok stavebných materiálov z dôsledku šírenia vírusu covid 19.zhotoviteľ týmto poukazuje na bod
zmluvy č. XIII. Vyššia moc. Zároveň však vznikli pri realizácii tejto stavby aj práce na viac, ktoré nebolo
možne účastníkmi pôvodnej zmluvy predvídať, a to realizácia atiky.
Na základe uvedených skutočnosti sa účastníci pôvodnej zmluvy o dielo dohodli na dodatku
č.l k pôvodnej zmluve, ktorým sa pôvodná zmluva mení a doplňa v príslušných bodoch takto:

V. Cena
5.1.

Cena za zhotovenie diela bola stanovená v súlade so zákonom NR SR o cenách Č. 18/1996 Z.z.,
jeho vykonávacou vyhláškou Č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení a zákonom Č.
659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, vypracovaná zhotoviteľom podľa
ocenených položiek, výkazu výmer spracovaného objednávateľom, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť
pôvodnej zmluvy o dielo.

5.2

Pôvodná cena diela:
a) bez DPH
b) DPH 20 %
c) cena celkom s DPH

198494,09 €
39698,82 €
238 192,91 €

Navýšenie prác naviac (domurovanie atiky) bolo vyhotovené
projektantom a následnej cenovej ponuky zhotoviteľa:
a) bez DPH
b) DPH 20 %
c) cena celkom s DPH

6322,57 €
1264,51€
7 587,08 €

Nová cena diela:
a) bez DPH
b) DPH 20 %
c) cena celkom s DPH

204816,66 €
40963,33 €
245779,99 €

na základe cien predložených

VI. Čas plnenia, lehota výstavby
6.2

Pôvodná lehota výstavby: do 31.08.2020
Na základe uvedených skutočností sa lehota výstavby predlžuje o 4 týždne a 2 dni. (l mesiac)
Nová lehota výstavby a následného
30.09.2020
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odovzdania diela je stanovená zmluvnými stranami:

do
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XVI. Záverečné ustanovenia
16.1.
16.2.

16.3.
16.4.
16.5.

K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 7 dní
od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
Zmluvné vzťahy neupravené v tomto Dodatku č.1 k pôvodnej zmluve o dielo sa budú riadiť
pôvodnou zmluvou a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušných právnych
predpisov.
Tento Dodatok č.l k pôvodnej zmluve je vyhotovený v šiestich origináloch, z ktorých zhotovitel'
obdrží dva originály a objednávatel' štyri originály.
Tento Dodatok č.l k pôvodnej zmluve je povinne zverejnitel'ný a zmluvné strany súhlasia s jeho
zverejnením v plnom rozsahu.
Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podl'a
§ Sa zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom
znení.

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo ostávajú v platnosti v jej pôvodnom znení a dohodnutom
právnom význame.
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Ing. Andre
primát
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konatel'

