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Zmluva o dielo
uzavretá

podľa Obchodného

zákonníka

č. 513/1991

Zb. v znení neskorších

zmien a doplnkov

Zmluvné strany
Objednávate\':

Mesto Sládkovičovo

so sídlom:
Bankové spojenie:

VÚB banka a.s.

92521 Sládkovičovo, Fučíkova 329

Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
V zastúpení:
(ďalej len "objednávateľ")

18028132/0200
00306177
2021006746
Ing. Antonom Szabóom, primátorom

mesta

Zhotovite\':
Obchodné meno:
STEPOS, spol. s r.o.
Sídlo:
01001 Žilina, Pri Rajčianke 2897/37
Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 11306/L
IČO:
363821291
DIČ:
IČ DPH:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len "zhotovite/"')

2020097695
SK2020097695
Ing. Pavolom Jakušom, konatel'om spoločnosti
Tatra banka a.s.
2624864068/1100
resp. (ďalej len "zmluvné

strany")
Upresňuje sa

Článok II.
Čas a miesto plnenia
Zmluvné strany sa dohodli, že na základe bodov 2 a 3 článku II Návrhu zmluvy o dielo v prvej časti výstavby
dodávatel' stavby bude realizovať objekt SO-Ol Výmena strechy. Dodávatel' stavby zaháji práce nad základnou školou,
t.j. nad dvojpodlažnou časťou hlavnej budovy s tým, že stavebné práce nad materskou školou, t.j. prízemná časť
hlavnej budovy, budú realizované až po dokončení výmeny strechy nad základnou školou. výstup na strechu dodávatel'
stavby zabezpečí z vonkajšej strany budovy, z toho dôvodu objednávatel' stavby mu uzná náklady na montáž
a demontáž radového lešenia z objektu 50-03 Zateplenie obvodového plášťa položky 7 a 8. Výmenu strechu dodávateľ
stavby bude realizovať tak, aby zabránil zatečeniu stavby. Postup odkrývania a zakrývania strechy v prípade jeho
dočasného prekrývania dodávatel' stavby bude realizovať tak, aby nedošlo k premokaniu stropov a ostatných časti
hlavnej budovy. V prípade, ak tomu dôjde, objednávatel' bude žiadať náhradu škody podľa Obchodného zákonníka.
Zmluvné strany sa ďalej dohodli na tom, že počas výmeny strechy nad základnou školou, prízemná časť
hlavnej budovy materská škola bude v prevádzke.
Práce na objekte SO-Ol Výmena strechy dodávateľ stavby zaháji od 20.03.2014 a dokončí do 30.04.2014, s tým,
že do 30.04.2014 realizuje práce a dodávky za min. hodnotu 50.000 Eur vrátane DPH (slovom päťdesiattisíc Eur). Táto
čiastka dodávatel'ovi stavby bude zaplatená z účtu Základnej školy Sándora Petéífiho s materskou školou s vyučovacím
a výchovným jazykom maďarským so sídlom 925 21 Sládkovičovo, Fučíkova 425, číslo účtu SK35 0200000000163721
5951.
Všetky ostatné časti pôvodnej zmluvy ostanú v platnosti. Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch,
V Sládkovičove 20.03.2014

Za objednávatel'a:

Za zhotovitel'a:

5~.ipol.
S r.o.
Pri Rajčianke 2897/37. 010 01 ŽiLINA
IČO:36382191.IČ DPH: SK2020097695
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