
DO D A T O K č.5
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 16.12.2013

na zhotovenie stavby "Kanalizácia aglomerácie Hanušovce -
Petrovce"

uzatvorenej podl'a § 536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

Zmluvné strany

Objednávatel':
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Petrovce
Obecný úrad Petrovce č.89, 09431 Petrovce
Miroslav Bobrík, starosta
00332674
2020630315
VÚB, a.s. pobočka Vranov nad Topľou
22628632/0200

Telefón:
Fax:

DÚHA, a. s.
Čapajevova 29, 08001 Prešov
Ing. Mgr. Martin Holub, predseda predstavenstva
UniCredit Bank Slovakia a.s.
6617474000/1111
31 690360
2020519666
SK2020519666
Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sa,
vlož. č.: 163/P
+421-51-77 15605
+421-51-77 33 912

Zhotovitel':
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
Zapísaný:

Článok 1
Úvodné ustanovenie dodatku

Dňa 16.12.2013 uzavreli zmluvné strany Zmluvu o dielo v znení Dodatku Č. 1 zo dňa
03.02.2014, Dodatku Č. 2 zo dňa 28.10.2014 a Dodatku č.3 zo dňa 20.04.2015 /ďalej len
.Zrnluva'", predmetom ktorej je zhotovenie diela - stavby:

"Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce"

zhotoviteľom pre objednávateľa podľa schválenej projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie a realizáciu stavby, ako aj oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto Zmluvy.

Z dôvodu potreby naviac a menej prác, a vzhl'adom k tomu , že práce boli zrealizované
podl'a požiadaviek objednávatel'a sa zmluvné strany dohodli v zmysle rozpočtu, ktorý je
prílohou č.1 tohto dodatku na jeho uzavretí, a ktorý mení a doplňa Zmluvu nasledujúcim
spôsobom:



Článok 2
Predmet dodatku

2.1 Článok 4 "Čas plnenia" bod 4.6 sa mení nasledovne:

4.6 Ukončenie výstavby: do 30.06.2016.

2.1 Článok 5 "Cena za dielo" bod 5.10 sa mení nasledovne:

5.10 Cena za zhotovenie časti diela v rozsahu podl'a článku 4 bodu 4.6 Zmluvy o dielo je
stanovená dohodou zmluvných strán a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH: 2549709,47 €
DPH: 509941,89 €
Cena s DPH: 3059651,36 €
Slovom: trimilióny päťdesiatdeväťtisíc šesťstopäťdesiatjeden 36/100 eur s DPH.

Článok 3
Záverečné ustanovenia dodatku

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, zostávajú
v platnosti nezmenené.

3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými
stranami.

3.3 Tento dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých 3 si ponechá
objednávatel' a 2 zhotovitel'.

3.4 Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na
znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú podpisy svojich štatutárnych zástupcov.

3.5 Súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:
Príloha Č. 1: Krycí list rozpočtu
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