
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DlELO

uzavrccej ‘. súlade s ustanoveniami 536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnika
v zneni neskorších precJpiso medzi zmluvnými stranami

Článok I. lmluvné strany

1.1 Objednávatcľ
Názov: Obec Sarišské Jastrabie
Sídlo: Šarišské Jastrabie 257, 065 48 Sarišské Jastrabie
v mene ktorého koná: PaedDr. Ľubomír Rešclár — starosta obce
iČo: 00330213
DIČ: 2020698867
Tclefón: ±421 908 976 552
e-mail: obecsariastrabie@slnet.sk

(d‘aiej označený aj ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotovitel‘ ZPA KŘIŽÍK, a.s.
Sídlo: Masarykova 10,08001 Prešov
Štatwámy orgán: Ján Klučár
Tel.: 42l 948 479 077
ičo: 31708536
DIČ: 2020520359
iČ DPH: SK2020520359
E-mail: zr,a.krizik.asmwi.com
Bankové spojenie: Tatra banka, as.
IBAN: SK8I 1l000000002625728033

(d‘alej označený aj ako „zhotovitel“)

(predávajúci a kupujúci ďalej spolu aiw „zmluvné strany“)

1.3 Dňa 23.04.202 I hola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva odjelo
Č. 1/2021, predmetorn ktorej boto uskutočnenie stavebných prác na stavbe
„Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie“ (d‘alej len
„zmluva“). Táto zmluva sa po dohode zmluvných strán niení a dopÍňa týmto dodatkom
v nasledovnom rozsahu.

1.4 V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli
zahrnuté v Zmluve o dielo. V dósledku zistenia potreby vykonania naviac prác
a následného informovania Objednávateľa Zhotoviteľom a odsúhlasenia vykonania
Iýehto prác Objednůvateľom sa Zrnluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku
č,2 k Zmluve odjelo.



1

Či. Ii. Predmet dodatku

2.1 Počas realizáeie dlela „Dobudovanie základnej tcclinickcj infraštruktúry v obci
Šarišské Jastrabie“, sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne
dokončenie dlela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a ve výkaze výmer
v uzatvorenej Zrnluve o dlelo a ktoré sú peeifikované v prílohe č.1 tohto dodatku.

Vykonanie naviac prác, které sú predmetom tohto dodatku č.2, je nevyhnutné
z nastedovných dóvodov:

a) ide o stavebné práce, které sů nevyhnutné na riadne zhotovenie dlela.
b) Obstaranie nového dodávateľa na naviac práce vzhľadom k hodnote naviac prác by

belo nehospodárne.

2.2 Celková hodnota naviac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: M 492,95 EUR
DPH 20%: 2 898,59 EUR
Cena vrátane DPH: 17391,54 EUR

Slovem Sedemnásťtisictristodevaťdesiatjeden eur a päťdesiatštyri centov

Či. III. Celková cena

3.1. Nakol‘ko pövodne dohodnutá cena má byť upravená podl‘a Čl. 11 tohto dodatku
o hodnotu vykonaných naviac prác, dohodli sa Zmluvné strany na zmene ČI. 111 Cena
dlela, bodu 2) Zmluvy o dlelo tak, že Čl. III — Cena diela, bod 2) Zmluvy o dlelo sa
nahrádza novým znením nasledovne:

Cena za zhotovenie dlela podIa tejto zmluvy je:
Základ ceny pre DPH: 166 114,11 EUR
DPH 20%: 33 222,82 EUR
Celková cena za predmet dlelas DPH 199 336,93 EUR
Slovom: Stodevät‘desiatdevt‘tisíctristotridsaťšest‘eur a devät‘desiattri centov

3.2 Ostatně ustanovenia Zmluvy o dlelo č. 1/2021 týmto Dodatkom č.2 nic sú dolknuté.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

4.1 Týmto Dodatkem Č. 2 sa mení Zrnluva o dlelo počas jej trvania bez nového verejného
obstarávania vzmysle * 18 ods. 1, písm. c) zákona Č. 343/2015 Z.z. overejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov.



4.2 Tento Dodatok Č. 2 nadobúda platnosf dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
Účinnost‘ nadobudne po zverejneni na webovom sidle Objednávateľa po splnení
odkladacej podmienky, ktorá spočíva vtom, že dójde k schváleniu predmetného
Dodatku č.2 a Žiadosti o zmenu projektu, týkajúeu sa naviac prác Poskytovateľom.

4.3 Všetky ostalné ustanovenia Zmluvy o diem, které neboli týmto Dodatkem Č. 2 dotknuté,
zostávajú nezmenené v póvodnom znení.

4.4 Dodatok Č. 2 je neoddeliternou súčasťou Zmluvy o dieio.

4.5 ‘I‘eno dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch S platnosťou originálu, pričom
tri (3) rovnopisy obdržf Objednávateľ ajeden (1) rovnopis obdrží Zhotoviteľ.

4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 2 riadrie a důsledne prečítali, jeho
obsahu a právnym účinkem z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú
dos(atočne slobodné, jasné, určité a zrozumitcl‘né, podpisujúce osoby sú oprávnené k
podpisu toMo Dodatku Č. I a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Objednávaie!‘ Zhotovitel‘

V Šarišskom Jaslrabi, dňa V Prešove, dňa .1

PaedDr. Ľubomír Reett Ján KluČár
Starosta obce Sarišské Justrabk —- Konateľ společnosti




