Centrálne číslo zmluvy: 2218 /2019
DODATOK č.1
K Zmluve o dielo č. 1780/2019
na zhotovenie stavby
„ZŠ s MŠ Atómová v Trnave – Rekonštrukcia kuchyne“
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb.- Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY
1. OBJEDNÁVATEĽ:

MESTO TRNAVA
Hlavná 1
917 71 Trnava

Zastúpený:

JUDr. Peter Bročka, LL.M, primátor
mesta

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach
a) zmluvných:
b) technických:
c) výkonu technického dozoru investora stavby :
d) kontroly zhotovenie diela
v priebehu realizácie:
e) prevzatia Diela:
f) rozhodovanie o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIĆ:
číslo telefónu:
e-mail:

2. ZHOTOVITEĽ:
Zastúpený:
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach
a) zmluvných:
b) technických a zmluvných:
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
číslo telefónu:
E-mail:

JUDr. Peter Bročka, LL.M
Ing. Dušan Béreš
Miroslav Horník
podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto
článku
podľa bodu 1. písm. b), c) tohto
článku
podľa bodu 1. písm. a), b) tohto
článku
VÚB Trnava
SK59 0200 0000 0000 2692 5212
00 313 114
2021175728
033/3236134, 133
dusan.beres@trnava.sk

INVEX, spol. s r.o.
Skladová 2
917 01 Trnava
Ing. Jozef Bachratý, konateľ
Ing. Viliam Kolenič, konateľ
Ing. Jozef Bachratý, konateľ
Ing. Viliam Kolenič, konateľ
Miroslav Letko
SLSP, a.s. pobočka Trnava
SK79 0900 0000 0002 8013 4387
31426000
SK2020391274
033/5354120
sekretariat@invex.sk
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Čl. V.
ČAS PLNENIA
Zmluvné strany sa po vzájomnom rokovaní dohodli na nasledovných zmenách a doplnení:
Bod č. 5.1. sa dopĺňa a upravuje z dôvodu riešenia statického zabezpečenia suterénnych
priestorov kuchyne, prepracovania rozvodov dažďovej kanalizácie v suterénnych
priestoroch a zmeny napojenia na vonkajšiu kanalizáciu nasledovne:
Ukončenie prác aj s vyprataním staveniska: najviac 15 týždňov od začatia prác na stavbe,
teda stavba bude ukončená najneskôr 27.11.2019.

Čl. XVI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
16.1.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 1780/2019 týmto dodatkom č.1
nedotknuté ostávajú v platnosti.

16.2.

Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č.1 zodpovedá ich slobodnej
vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

16.3.

Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy dostane
Objednávateľ a dva rovnopisy dostane Zhotoviteľ

16.4.

Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento
Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom
sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.

16.5

Dodatok č.1 bol zverejnený dňa .....................

V Trnave, dňa 07.11.2019

...................................................
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
Objednávateľ

V Trnave, dňa 05.11.2019

.....................................................
Ing. Jozef Bachratý, v.r.
konateľ INVEX, s.r.o.
Zhotoviteľ

.....................................................
Ing. Viliam Kolenič, v.r..
konateľ INVEX, s.r.o.
Zhotoviteľ
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