Dodatok č. 1

k
zmluve o dielo
uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č, 513/9] Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník")
(ďalei len,,dodatok")

ZMLUVNB
obchodné

meno:

Sídlo:
tČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
V zastúpení:
E-mail:

srn{ny

obec Dolné semerovce
Dolné Semerovce 163,985 85 Dolné Semerovce
00 306 908
2021020639

VÚn

Uant<a, a.s.

SK31 0200 0000 0009 2502 8152
Milan Rafael, starosta
obec@dolne-semerovce.sk

(ďalej len ooobjednávatel'oo)
a

meno:

Veríme v Zábavu, s.r.o.
Sídlo:
Pod Brezinou3745l86, 911 01 Trenčín
tČo:
46167 I45
Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
IBAN:
SK37 7500 0000 0040 13612418
V zastúpení:
Tomáš Kyselica, funkcia - konatef
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Trenčín,Oddiel: Sro, vložka č.32049lR
Obchodné

E-mail:

Telefonický

kontakt:

info@verimevzabavu,sk
+421 9I7 353 656

(ďalej len,,zhotovitelo")
(objednávateť a zhotoviteť ďalej spolu len ,,zmluvné strany")

preambula
1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.08.2019 Zmluvu o dielo (ďalej len ,,Zm\uva"), na
základe ktorej sa zhotoviteí zaviazal zhotoviť pre objednávateía a dodať objednávateťovi
dielo ,,Detské a íitness ihrisko" v špecifikácii bližšiev Zmluve určenej (ďalej aj ako
,,Dielo").

2.

Nakol'ko
2.1termín áotovenia adodania Diela bol v Zmluve podmienený aj pripustením jeho

financovania formou nenávratného finančnéhopríspevku poskytovaného
objednávateťovi a ku dňu uzatvorenia tohto dodatku je možnétermín zhotovenia
a dodania Diela bližšieurčiťa špecifikovať q vzí,íadom k splneniu odkladacej
podmienky týkajúcej, sa termínu realizácie Diela, k oneskoreniu so splnením
odkladacej podmienky ktorej došlo bez zavinenia zhotoviteťa a

v období od uzatvorenia Zmluvy do uzatvorenia tohto dodatku došlo k zvýšeniu cien
vstupných materiálov potrebných pre zhotovenie Diela a
2,3 vzhťadom na pretrvávajúci záujem objednávateťa na zhotovení a dodaní Diela
2.2

a nutnosť

reflektovať na medzitýmne zvýšenie vstupných materiálov potrebných pre

áotovenie Diela, je teda potrebné upraviť cenu Diela, nakoťko nie je spravodlivé z tu
uvedeného dóvodu žíadaťod zhotoviteía zhotovenie a dodanie Diela za póvodne
dohodnutú cenu Diela (q vzhladom na značný časový posun v termíne realizácie
Diela),
dohodli sa zmluvné strany nauzatvorení tohto dodatku k Zmluve a to nasledovne:

Článok 1
predmet dodatku
1.

Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o úprave niektorých vzájomných
práv apovinností vyplývajúcich im zo Zmlv,ry, a to tak, ako je ďalej uvedené.
Na základe dohody zmluvných strán sa
2.I il.4 ods. I Zmluvy sa mení anahráďza noým nasledovným znením:
].Cena diela je dohodnutá vo výške ]7.868,00,- EUR,

J.

Zhotovítel podpisom tohto dodatku potvrdzuje, že je schopný a pripravený (i) svoje
závázky zo Zmluvy riadne a včas splniť, (ii) bezodkladne po uzatvorení tohto dodatku
zaěať so zhotovovaním Diela, (iii) Dielo za dohodnutých zmluvných podmienok,
reflektujúc aj zmeny Zm|wy podťa tohto dodatku, riadne a včas zhotovit' a dodať
objednávateťovi bez vád a nedorobkov.

4.

Ostatné ustanoveniaZmluvy zostávajúbezo zmeny naďalej platné a účinné.

čhnok 2

záverečnéustanovenia

1.

Pokiaf nie je vtomto dodatku uvedené inak, pojmy použitévtomto dodatku majú
rovnaký ýznam, ako je im daný podťa Zmluvy.

2.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosťdňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku v súlade s osobitným
predpisom.

3.

je

vyhotovený v dvoch rovnopisoch, zktorých každý má platnosť
originálu. Pre každúzo zmluvných strán je určenéjedno vyhotovenie.

Tento dodatok

Zmluvné strany vyhlasuju, že si text tohto dodatku riadne a dókladne prečítali,jeho obsahu
porozumeli, že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vóťu prostú abýchkoťvek omylov, že tento
dodatok neuzatvórajú v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, čo poNrdzujú podpismi
osób oprávnených y mene zmluvných strán konať.

V Dolných Semerovciach,
anu

.
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V Trenčíne,
dňa 16.03.2022

obec Dolné semerovce

Veríme v Zábavu, s.r.o.

(objednávateť)

(zhotoviteť)
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Tomáš Kyselica
starosta obce Dolné semerovce

konateť spoločnosti

