Dodatok č.1
ku zmluve o dielo č. OCúL 497/2018 zo dňa 15. 06. 2018
uzavretej podl'a § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších zmien a doplnkov

1. Zmluvné strany
Objednávate!':
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Tel, fax:
E-mail:
( ďalej len „objednávateľ"

Zhotoviteľ:

Obec Liesek
Liesek 442, 027 12 Liesek
Ing.Martin Dreveňák, starosta obce
003146170
2020571674
VUB Trstená
918228322/0200
SK70 0200 0000 00091822 8332
043/5384227
obec@liesek.eu.sk
)

Vladimír Ondrík

Sídlo:
027 12 Liesek 623
zastúpený:
Vladimír Ondrík
IČO :
44409605
DIČ :
1021503263
Bankové spojenie: VUB banka
č.účtu:
SK26 0200 0000 0024 0592 6951
č. tel.:
0910 236 646
( ďalej len „ zhotoviteľ"

II. Predmet dodatku
1. Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. OCúL 497/2018 sú naviac práce (rozsah uvedený v Prílohe č. 1 ), ktoré
vyplynuli počas realizácie diela. V zmysle bodu 4.5 vyššie uvedenej zmluvy o dielo sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na
dodatku č.1.
2. Cena za naviac práce, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:
Cena bez DPH:
Cena DPH: 20 %
Cena spolu s DPH:

2 033, 14 EUR
EUR
2 033, 14 EUR

3. Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.

III. Záverečné ustanovenia
1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane 1 vyhotovenie.

2. Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
3. Súčasťou Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1: Súpis naviac prác (rozpočet prác}

V Liesku, dňa 06.09.2018
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