Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 12/2015
uzavrený v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka,
zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

čl. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ :

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
sídlo:
Školská 19, 921 01 Piešťany
štatutárny orgán:
JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD. MBA, konateľ
IČO:
36 232 700
IČ DPH:
SK2020170031
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
BIC:
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel Sro, vložka č. 11528/T
(ďalej objednávateľ)

a
Zhotoviteľ:

ZINN s.r.o.
sídlo:
štatutárny orgán:

951 24 Nové Sady, 87
František Medřík, konateľ
Michal Pavlovič, konateľ
35 933 551
SK2022006063

IČO:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
BIC:
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel Sro, vložka 16605/N
(ďalej zhotoviteľ)
čl. II.
Predmet dodatku
1/ Predmetom tohto dodatku k zmluve je:
a) Čl. III. Doba vykonania diela
Z dôvodu klimatických podmienok, ktoré neumožnili vykonať práce na uchytení fasádnych dosiek na
nosný rošt lepením sa termín mení nasledovne:
Termín ukončenia prác:
17. 12. 2015
b) Čl. IV. Cena diela
Z dôvodu zmeny spôsobu uchytenia fasádnych obkladových dosiek na nosný rošt – neviditeľné uchytenie
lepením fasádnych dosiek v celej ploche fasády, zmena oproti cenovej ponuke CP 15166, neoddeliteľnej
súčasti zmluvy o dielo, sa cena zvyšuje o sumu 3 145,- € bez DPH.
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c) Čl. IV. Cena diela
Z dôvodu dovozu, odvozu a prenájmu pracovnej plošiny k montážnym prácam na zhotovení fasády
z kompozitných platní, ktorá nebola zahrnutá v cenovej ponuke CP 15166, neoddeliteľnej súčasti zmluvy
o dielo, sa cena dopĺňa o sumu 1 560,- € bez DPH.
Ostatné články zmluvy zostávajú nezmenené.
Tento dodatok č. 1 bol spísaný a uzavretý na základe slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne prejavenej vôle
zmluvných strán, ktoré na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali. Rovnako tak vyhlasujú, že im nie
sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tohto dodatku.
Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a 1 objednávateľ.

Piešťany, 10. 12. 2015

Objednávateľ:
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

podpísané

_______________________________
JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD. MBA
konateľ

Zhotoviteľ:
ZINN s.r.o.

podpísané

__________________________
František Medřík
konateľ

podpísané
__________________________
Michal Pavlovič
konateľ
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