Dodatok i.1

k Zmluve

dielo na predmet plnenia ,,Oprava iasti strechy - Zfkladnh Skola Sadovf
620, Senica" zo dira 02.12.2014 uzavretf podl'a zrikona i.513/1991 Zb. Obchod.
o

T[konnik

I.
Zmluvn6 strany

1.1.

Objednrivatel':

Zrikladnri Skola
Sadov6 620, 905

Zastipeny:

318 2'77 05

:

202107'7696

Bankov6 spojenie
d. ridru

7.2,

IBAN

:

:

Zhotovitel':
Zastirpenjr:

tio :

rao DPH
Bankov6

DIi:

:

spojenie:

Prima banka a.s.

SK 72 5600 0000 0092 1456 5008

Jaroslav KvaSSav s.r.o.
Star6 grunty Ot, S+t Ot Bratislava
Jaroslav Kva55ay, konatel spolodnosti
358 37 993
SK2o2o2o8579
OTP banka a.s.
2020208597

:
Zapisany:
d. udtu

Senica

Mgr. Anna Kidkov6, vynenovani na zastupovanie
riaditel'ky Skoly

tio :
DIC

0l

IBAN

SK76 52000000 0000 0549 0440
Obchodny register - Bratislava l,
Odd. Sro. vloZka d. :2672118

PREAMBULA
Zmluvu o dielo na predmet plnenia .. Oprava
dasti strechy Zikladni Skola. Sadov6 620, Senica". Podl'a bodu 6.3 dl6nku VI. tejto zmluvy
bolo dohodnuti. Le prirce nad dohodnuty predmet zmluvy a cenu je moZnd vykonat' len na
z6klade doplnendho ponukovdho rozpodtu a dodatku tejto zmluvy, ktoryi' bude odsirhlaseny
obidvomi zmluvnlmi stranami. V intenciich tohto znenia zmluvy zmluvn6 strany z d6vodu
potreby vykonania priic nad dohodnuty predmet zmluvy uzatv6rajr-i tento Dodatok d.l
k Zmluve o dielo zo diia 02.12.2011, (d'alej len ZoD).
Di-.a 02.12.201,4 uzavreli zmluvnd strany

Zmluvnd strany sa dohodli, Ze v sirlade s bodon 9.4. dLinku IX. Osobitn6 dojednania Zrnluvy
o dielo zo dAa 02.12.2014 menia a dopinaju ustano\ enia citovanej zmluvy takto:

- 2 1. Mení sa bod 5.2 článku V. Cena. ktorá sa zvyšuje o čiastku 2 179,91 EUR s DPH za práce
vykonané nad dohodnutý rozsah predmetu zmluvy v rozsahu .. Súpisu prác a dodávok··,
nad rámec predmetu ZoD. ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo d!"ia 02.121.2014 ostávajú nezmenené.

- 2 3. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo zo dňa 02.12.2014.
4. Dodatok č. lje vyhotovený v 3 rovnopisoch a po jeho podpise obidvoma zmluvnými
stranami obdrží dve vyhotovenia zhotoviteľ a jedno vyhodnotenie objednávateľ.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými
stranami.

'2.'-1. Cii. 2() .\....
S'.
Malacky dna ....................
v

Objednávateľ

Jaroslav Kvaššay
konateľ spoločnosti

Príloha : Súpis prác a dodávok nad rámec predmetu ZoD

Mgr. Anna Kičková
vymenovaná na zastupovanie
riaditeľky školy

