Dodatok č. 1
Zmluvy o dielo Č. 012017
uzavretej dňa 18.12.2017 medzi :
OBJEDNÁVATEĽOM:
Zastúpený:

OBEC HRNČIAROVCE NAD PARNOU
Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
Ing. Jaroslav Kralovič, starosta obce

IČO:

34 007 521

DIČ:

2021149845

Bankové spojenie:

............................................

IBAN:

............................................

SWIFT/BIC:

............................................

(ďalej len objednávateľ)
a
ZHOTOVITEĽOM:

L U S H s.r.o.
Kuzmányho nábrežie 851/14,
960 01 Zvolen

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Juraj Kuchar

Osoby oprávnené konať vo veciach technických:

Daniel Sitár

Bankové spojenie

: ČSOB a.s.

IBAN

: SK23 7500 0000 0040 0786 6972

SWIFT/BIC

: CEKOSKBX

IČO

: 31566391

DIČ

: 2020475149

IČ DPH

: SK2020475149

a
Zduženie účastníkov JPÚ „ IBV Pri Sade“
Zastúpene predsedom: ......................................
IČO:

: ......................................

Bankové spojenie

: ......................................

IBAN

: ......................................

Účastníci tohto dodatku vzhľadom k skutočnosti, že
-

na základe zmluvy o dielo č. 012017 ( ďalej len „ZoD“) uzavretej medzi Obcou
Hrnčiarovce nad Parnou ako objednávateľom a spoločnosťou L U S H, spol. s r.o. ako
zhotoviteľom dňa 18.12.2017 sa zhotoviteľ zaviazal vykonať dielo, ktorého obsahom je
vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav formou jednoduchých
pozemkových úprav v katastrálnom území Hrnčiarovce, okres Trnava , kraj Trnavský,
skratka „JPÚ IBV Pri sade“ v etapách podľa prílohy č. 2 ZoD (ďalej len „Dielo“) a
v článku II bod 9 ZoD spoločnosť L U S H, spol. s r.o. ako zhotoviteľ vzal na vedomie,
že dohodnutú cenu za dielo, ktorá bola v bode 1 tohto článku II. zmluvy dojednaná na
36.533,33 Eur bez DPH ,t.j. 43.840,00 Eur s DPH bude Obec Hrnčiarovce nad Parnou
ako objednávateľ hradiť výlučne z prostriedkov združenia účastníkov pozemkových
úprav „JPÚ IBV Pri sade“, ktoré sa bude podieľať na financovaní projektu pozemkových
úprav vo výške 100% v zmysle § 23 ods. 1 písm. b) zák.č. 330

-

v článku III bod 1 ZoD
sa taktiež dohodli, že v prípade ak združenie účastníkov
nezaplatí Obci Hrnčiarovce nad Parnou ako objednávateľovi náklady podľa jednotlivých
dohodnutých etáp, je Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako objednávateľ oprávnený túto
zmluvu vo vzťahu k ešte nevykonaným etapám diela vypovedať, po ukončení
ktorejkoľvek etapy.

-

na spoločný účet združenia vlastníkov, ktorý bol zdriadený Obcou Hrnčiarovce nad
Parnou do dnešného dňa známi vlastníci pozemkov vložili finančné prostriedky len vo
výške 28.410,87 Eur.

sa dohodli, že zmluva zavretá dňa 18.12.2017 sa mení takto:

1. Text článku II bodu 1 zmluvy sa nahrádza týmto textom:
„Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí
a fakturačných celkov v celkovej výške 28.410,87 € vrátane DPH t.j.
Cena bez DPH

23.675,73 EUR

DPH v sadzbe 20%

4.735,14 EUR

------------------------------------------------------Celková cena s DPH

28.410,87 EUR

2. V bode 2 Článku II. zmluvy sa vypúšťa veta prvá.
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3. V Článku II. zmluvy sa dopĺňa bod 10 tohto znenia:
„10. Zmluvné strany týmto dodatkom zmenili cenu diela na cenu uvedenú v novom znení
bodu 1 tohto článku zmluvy z dôvodu, že obe strany majú záujem na realizácii
uvedeného diela aj napriek tomu, že pôvodne bola dojednaná celková cena diela s DPH
vo výške 43.840,00 Eur, avšak ku dňu prijatia tohto dodatku boli na osobitný účet
zriadený objednávateľom zo strany známych vlastníkov pozemkov, ktorých sa dielo
týka, poukázané prostriedky vo výške len 28.410,87 €, t.j. vo výške uvedenej ako
celková cena diela v bode 1 tohto článku zmluvy. S ohľadom na skutočnosť, že známi
vlastníci pozemkov v projekte „JPU IBV Pri Sade“ sa podľa stanov združenia účastníkov
„JPU IBV Pri Sade“ ako aj podľa bodu 9 tohto článku zmluvy , majú podieľať na
financovaní projektu pozemkových úprav vo výške 100%, zmluvné strany sa dohodli, že
pokiaľ počas trvania tejto zmluvy takíto vlastníci (alebo niektorí z nich) svoj záväzok
podielať sa na financovaní projektu pozemkových úprav splnia, zmluvná cena podľa
bodu 1 tohto článku zmluvy sa zmení na cenu vo výške rovnajúcej sa súčtu ceny podľa
bodu 1 a výšky dodatočne poukázaných finančných prostriedkov, a to aj opakovane, až
do výšky pôvodne dojednanej ceny diela, t.j. 43.840,00 Eur s DPH. Objednávateľ tieto
prostriedky poukáže ako plnenie zmluvnej ceny diela zhotoviteľovi najneskôr do 14 dní
od pripísania finančného príspevku na spoločný účet združenia vlastníkov, ktorý bol
zdriadený Obcou Hrnčiarovce nad Parnou.“
4. Prílohou č.1
tohto dodatku č.1 k ZoD č.012017 je upravená cenová ponuka
v nadväznosti na zmenu ceny za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí
a fakturačných celkov.

V ostatnom zostávajú zmluvné dojednania nezmenené.

V Hrnčiarovciach n/Parnou, dňa ........................

..............................................................
za objednávateľa

.............................................................
za zhotoviteľa

( pečiatka a podpis )

príloha č. 1

Vo Zvolene, dňa ..................................

( pečiatka a podpis )

Cenová ponuka s termínmi spracovania jednotlivých etáp
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