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Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 28-2012
Zmluva uzavretá podľa § 536 zákona Č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zmluva" alebo "ZoD") na zhotovenie stavby

Sládkovičovo - kanalizácia a ČOV
(ďalej len "Dielo" alebo "stavba")
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
(ďalej len "Objednávatel"')

Mesto Sládkovičovo
Fučíkova 329,92521 Sládkovičovo
Ing. Anton Szabó - primátor mesta
00306177
2021006746
VÚB a.s., pobočka Sládkovičovo
2948472351/0200
na jednej strane a

Zhotoviteľ:
Sídlo:
štatutárny orgán:

ZIPP Bratislava s r.o.
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Ing. Juraj Himer - konateľ a riaditeľ spoločnosti
Ing. Jozef Miček- konateľ a riaditeľ direkcie TU
IČO:
31 355 161
IČ DPH:
SK2020379691
Bankové spojenie:
VÚB a.s.
číslo účtu:
300062/0200
(ďalej len "Zhotovitel"') na strane druhej
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako "Zmluvné strany")
Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok č.3 k Zmluve o dielo Č. 28-2012 zo
dňa 16.02. 2012 (ďalej len "Zmluva o dielo")s nasledovným obsahom:
ČlánokI.
Predmet Dodatku
l. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. IV. ods. 5 bod 5.1. a bod 5.2 Podmienok
Zmluvy o dielo dohodli na zmene predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v Prílohe č.l tohto
Dodatku.
Podľa požiadavky Objednávateľa sa jedná o dodávku kvalitnejšieho nakladača ako to bolo
plánované v Realizačnej projektovej dokumentácii (RPD).
2. Vzhľadom na zmenu dohodnutú v ods. 1 tohto článku sa zmluvné strany dohodli, že
nasledovné ustanovenie čl. I ods. 3 Formuláru Zmluvy o dielo sa zrušuje

...
Zmluvná cena bez DPH:
.12.778.363,45 EUR
(slovom: dvanásťmiliónovsedemstosedemdesiatosemtisíctristošesťdesiattri
a 451100 EUR)
DPH 20 %:
2.555.672,69 EUR
(slovom: dvamiliónypäťstopäťdesiatpäťtisícšesťstosedemdesiatdva
a 69/100 EUR)
Zmluvná cena s DPH:
15.334.036,14 EUR
(slovom: pätnásťmiliónovtristotridsaťštyritisíctridsaťšesť
a 14/1OO EUR)
a nahrádza

sa nasledovným znením:

Zmluvná cena bez DPH:

12.788.263,45 EUR
Stavba: "Sládkovičovo - kanalizácia a ČO~

1/2

Dodatok č.3 k zmluve o dielo č. 28-2012

(slovom: dvanásťmiliónovsedemstoosemdesiatosemtisícdvestošesťdesiattri
DPH 20%:

a 45/100 EUR)

2.557.652,69 EUR

(slovom: dvamiliónypäťstopätäesiatsedemtisícšesťstopäťdesiatdva
Zmluvná cena s DPH:

a 69/100 EUR)
15.345.916,14 EUR

(slovom: pätnásťmiliónovtristoštyridsaťpäťtisícdeväťstošestnásť

a 14/100 EUR)

Suma vo výške 9.900 Eur bez DPH, slovom: deväťtisícdeväťsto Eur bez DPH ( suma nad
pôvodne dohodnutú cenu) bude financovaná z vlastných zdrojov Objednávateľa podľa
Prílohy č. 1. tohto Dodatku.
3. Zmluvné strany sa v súlade s čl. III ods. 4 bod 4.2 Podmienok Zmluvy o dielo dohodli, že v
ustanovení čl. III ods. 2 Podmienok Zmluvy o dielo sa lehota výstavby 24 mesiacov mení na
lehotu výstavby 27 mesiacov.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Všetky ostatné dojednania Zmluvy o dielo č. 28-2012 zo dňa 16.05.2012 týmto Dodatkom
nedotknuté, zostanú nezmenené naďalej v platnosti.
3. Tento Dodatok bol vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
dva rovnopisy ajeden rovnopis obdrží poskytovateľ NFP ( Ministerstvo životného prostredia
SR).
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jeho nasledovné prílohy:
Príloha č.1: Rozpočet zmeny
V Sládkovičove, dňa: 13.10.2014

V Bratislave dňa 12.10.2014
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