DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. SE/2021/19 zo dňa 25.8.2021
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác na stavbe
„Prístavba k hotelu a oprava fasády hotela Thermal“
(ďalej v texte len „Zmluva“)
Čl.1
ZM LU VN É ST R AN Y
OBJEDNÁVATEĽ:
Názov:

VADAŠ, s.r.o.

Sídlo:

Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo

Zastúpený:

Ing. Endre Hogenbuch, konateľ

IČO:

34 136 215

DIČ:

20 20 416 068

DIČ DPH:

SK 20 20 416 068

Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a
ZHOTOVITEĽ:
Názov:

Tomáš Pohori

Sídlo:

943 58 Kamenný Most 499

Zastúpený:

Tomáš Pohori

IČO:

40058328

DIČ:

1020094823

IČ DPH:

SK1020094823

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl.2
PR EDM AT DO D AT KU
2.1

Zmluvná cena v zmysle podpísanej zmluvy o dielo č. SE/2021/19 bola dohodnutá vo výške

203 682,83 € (slovom dvestotritisíc šesťstoosemdesiatdva 83/100.) bez DPH a vo výške 244 419,40 €
(slovom: dvestoštyridsaťštyritisíc štyristodevätnásť 40/100) s DPH.
2.2

V zmysle pôvodnej zmluvy o dielo bola vyfakturovaná hodnota 71 934,09 € bez DPH, ako

čiastka s názvom Oprava fasády hotela Thermal bez zmeny. Ostala na fakturáciu druhá časť diela
s názvom Terasa v hodnote 131 748,74 € bez DPH.
2.3

Počas výstavby časti s názvom Terasa sa zmluvné strany dohodli na úpravách projektu (zmena

pracovného postupu, zmena technológie, zmena projektu, zmena materiálového prevedenia,
objednávateľom objednané naviac práce nad rámec dohodnutého diela), kvôli čomu sa zmenila cena
diela nasledovne:
- cena diela sa znížila (neuskutočnenie niektorých dodávok, nevykonanie niektorých prác)
o 131 748,74 € bez DPH. Podrobný rozpis nerealizovaných dodávok obsahuje príloha k faktúre –
Odpočet nevykonaných prác
- cena diela sa zvýšila (úprava projektu, zmena pracovného postupu, zmena technológia, zmena
materiálového prevedenia, objednávateľom objednané naviac práce nad rámec dohodnutého diela)
o 156 043,094 € bez DPH. Podrobný rozpis úprav diela a naviac prác obsahuje príloha k faktúre –
Súpis vykonaných prác.
2.4.

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru v zmysle bodov 2.2. a 2.3. na hodnotu 156 043,094 €

bez DPH (slovom stopäťdesiatšesťtisíc štyridsaťtri 094/100). Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi.
Čl. 3
Z ÁVER EČ N É U ST AN O VEN I A
3.1

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa v súlade s § 5a zák.
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa §
47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

3.2

Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jedno vyhotovenie každej zmluvnej strane.

3.3

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

V Štúrove, dňa 26.5.2022

V Kamennom Moste, dňa 27.5.2022

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

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

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

Ing. Endre Hogenbuch
VADAŠ, s.r.o.

Tomáš Pohori

