
I ODATOK č.l 
TTžnmive o dielo č.2/2012 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka 
o vykonaní stavebného diela 

CL.I 
ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Objednávateľ: Mesto Prievidza 
Námestie slobody 14 
971 01 Prievidza 

Štatutárny orgán: JUDr.Katarína Macháčková - primátorka mesta 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických: 

Mgr. Edita Mrázová, vedúca odboru územného 
plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného 
prostredia 

IČO: 318 442 
DIČ: 2021162814 
Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Prievidza 
Číslo účtu : 16626 - 3 82/0200 

1.2. Zhotoviteľ : BAK,spol.s r.o. 
Staničná 18 
971 01 Prievidza 

Zastúpený: Stanislav Šidlo - konateľ 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach : 
a, zmluvných : Stanislav Šidlo 
b, technických : Stanislav Šidlo 
Bankové spojenie ČSOB,a.s., Prievidza 
Číslo účtu : 4007912334/7500 
IČO: 31587020 
IČO DPH : 2020467438 

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel : Sro.v.č. 2321/R číslo ZR:307-
8338 vyd. OÚ Prievidza 

Preambula 

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 02.05.2012 zmluvu o dielo č.2/2012 (ev.č.mesta 
261/2012/OZ/2.4.1), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre objednávateľa dielo 
„Stavebné úpravy ZŠ na Dobšinského ul. v Prievidzi" za cenu určenú v 51. V . zmluvy o dielo 
č.2/2012, ktorá je vo výške 7 175,05 € s DPH (ďalej len „zmluva o dielo) 

ČI. L 
Predmet dodatku 

1. Na základe tohto dodatku č. 1 ku zmluve o dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene 
čl. III. Predmet zmluvy a čl. V. CENA, bod V. l zmluvy o dielo nasledovne: 



1.1 ČI. III. Predmet zmluvy, bod III.2 v podrobnej a cenovej špecifikácii predmetu 
zmluvy o dielo (rozpočet stavby) sa v časti HSV, Práce a dodávky HSV, oddiel 5 
Komunikácie vypúšťa položka 14 „kladenie dlažby betónovej" a položka 15 
„záhradná platňa V P D A 30x30x2,1 cm z vymývaného betónu" 

1.2 Čl.V.Cena, bod V . l sa mení takto: 
Cena diela, dohodnutá za kompletnú dodávku predmetu zmluvy, stanovená 
dohodou v znení zák.NR SR č. 18/96 Z.z. za zhotovenie diela podľa zmluvy 
o dielo: 
cena bez DPH 5 972,21 € 
sadzba DPH 20% 1 195,84 € 
cena s DPH 7 175,05 € 

sa podľa tohto dodatku č.l k zmluve o dielo mení nasledovne: 
cena bez DPH 5 249,28 € 
sadzba DPH (20 %) 1 049,86 € 
cena s DPH 6 299,14 € 

Slovom šesťtisíc dvesto deväťdesiat deväť celých štrnásť eur. 

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo v rozsahu 51.1, bod 1.2 dodatku č.l je 
doložená oceneným výkazom výmer zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu k tomuto 
dodatku č.l. 

2. V ostatných častiach ostávajú ustanovenia zmluvy o dielo nezmenené. 

ČI. II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpisom obidvomi zmluvnými 
stranami. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ho podpisujú. 

3. Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, po 2 vyhotoveniach pre každú zo 
zmluvných strán. 

primátorka mesta konateľ spoločnosti 


