
DoDAToK Č. .t
K

ZMLUVE O DIELO
zo dňa 17.09.2021
ako súčasť projektu

,,Rekonštrukcia miestnych komunikácií Banské,,

č' Zmtuvy o dieto:
5/2021

(d'atej ten,,Zmluva,,)

uzatvorená podlb 5 536 a nasl. zókona č. 513/ 1g91 zb' obchodného zókonniko v znení neskoršich predpisov
(d'alej len,,obchodný zákonník,, )

(d'atej ten ,,Dodatok č. 1,,)

čúľox l
zMLUVNÉ STRANY

í.ĺ oBJEDNÁVATEĽ:

obec Banské

|j!to1^o9ý aa1ské 320, O9412 Vranov nad Toptbu
ICO: 00 332 259
Konajúca prostredníctvom:
PaedDr. Stanislav Maloš - starosta obce
E-mail: stanislav. malos@banske. dcom. sk

(d'atej ten,,objednávatel',, )
a

í.2 ZHoToVlTEĽ:

PORR s.r.o.
Sídlo: Mtynske Nivy 49, 821 og Bratislava

[e!is:|á:!1: obchodný register okresného súdu Bratisl'ava l, oddiet: Sro, Vložka čísto: 420í8/BlCo: 3ó 667 10z
DlČ:2022228109
lČ opH: sK2O222281o9
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Císlo účtu IBAN:
sK07 1 100 0000 0026 2617 8184
Konajúca prostrednĺctvom:
ĺng. Pavel Zuzula, konateľ
lng. Martin Hanáček, MBA, konateľ

(d'atej ten,,Zhotovitel"')

(objednávateľ a Zhotoviteľ sa jednottivo označujú ako ,,Zmluvná strana,, a spoločne označujú ako
,,Zmluvné strany,.).

čúľor ll
PREDMET DoDATKU č. 1

2'1'V súvislosti s real'izáciou Dieta podľa Zmtuvy sa-vyskytla potreba naviac prác a menej prác v rámci So 01MIESTNA KoMUNlKÁclA vetva 1, z,3,4, o klore sä piostieonĺcluo' tonto oooattĺu č''ĺ'uäiuuuju predmetZmluvy uvedený v bode 2' 1 Článku 2 Zmtuvy btižšie špecifikoňe ; 
';íi;Ĺ" 

;' ;'l"niä bää.,r," e . ĺ

,ll r p,)



ČúHox ll
zÁvĺnečľÉ USTANoVENlA

3'ĺ Ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom č' 1 ostávajú v ptatnosti v pôvodnom znení.

3'2 Stová aýrazy použite v tomto Dodatku č. 1.s vetkým začiatočným písmenom majú rovnaký v12nam, akoim je pripísaný v Zmluve, pokiaľ v tomto Dodatku č. ĺ nle jé Ĺveäene ĺnar<.

3.3 Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddetiteľnú súčasť Zmtuvy.

3'4 obsah tohto Dodatku č. í bol obojstranne prijatý za záväzný pre obe Zmtuvné strany, na dôkaz čoho botoboma Zmtuvnými stranami podpísaný.

3'5 Tento Dodatok č' 1 nadobúda pl'atnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma Zmtuvnými stranami.

3.ó Tento Dodatok č'
Zmluvnú stranu.

1 je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach s platnosťou originálu, 1 x pre každú

3'7 Tento Dodatok č' 
.1 , 

vrátane Prĺloh, predstavuje úptnú dohodu medzi Zmluvnými stranami a Vplnom rozsahu nahrádza akékotvek zmluvne ĺ mimozmtuvrre ooieonanĺa medzi Zml'uvnýmĺ stranami,vykonané pred dňom účinnosti Dodatku č. 1. Zmtuvne straný 
'u. 

oonoati, že na všetky práce, služby,činnosti.a dodávky uskutočnené pred uzavretĺm ooJairu ŕ.'r, í'iáhuiĺ." 
'á 

ná pr"o'ui'oooatku č. 1 savzťahujúvšetkyprávaapovinnostivyptývajúcepreZmtuvné'trinv.Dodatkuč..l.

3'8 Neoddetitelhou súčast'ou tohto Dodatku č. 1 sú tieto Prítohy:

r Prĺloha č. 1: Špecifikácia ceny

Zhotoviteľ podpisom potvrdzuje prevzatie vyššie uvedených prítoh k tomuto Dodatku č. 1.

V Bratislave, dňa: 18.11.2021

Za objednávatela: TaZh

PaédDr Stanislav . Pavel zula
starosta obce Konateľ

'_--.t
I

ľ

ýr ý lng. Martin Hanáček, MBA
Konateľ

sträiô 2 z 2

sma91533
Zvýraznenie

sma91533
Zvýraznenie

sma91533
Zvýraznenie



Príloha č. í Špecifikácia ceny k Dodatku č. í ZoD č' 5t2o21

REKAP|TULÁclA oBJEKToV sTAVBY
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Stavba:

MlESTNÁ KoMuNlKAC'A VEĺVA 2
MlEsÍNA KoMUNlKAclA VEŤVÁ 3
MIESTNA KOMUNIKACIA VETVA 4
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11 303,18
18 351,92
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