
DODATOK č. 1 

Zmluva o dielo č. 5/2013 zo dňa 11.4.2013 

 
Čl. I  

Zmluvné strany 

1. Zhotoviteľ: 

Názov firmy: Vladimír Babic - BSS   

Sídlo firmy: Senohrad 105, 962 43 Senohrad 

Zastúpený: meno a priezvisko, vrátane funkcie: Vladimír Babic, konateľ 

Bankové spojenie:  

Názov banky: SLSP a. s. 

Číslo účtu: 0401967458/0900 

IČO: 34788832 

DIČ: 1033052999 

IČ DPH: --- 

(v ďalšom zhotoviteľ) 

 

2. Objednávateľ: 

Názov firmy: OBEC ZÁHORCE 

Sídlo firmy: Krtíšska 173/98, 99106 Záhorce 

Zastúpený: meno a priezvisko, vrátane funkcie: PaedDr. Branislav Kázmer, starosta 

Bankové spojenie:  

Názov banky: VÚB Veľký Krtíš 

Číslo účtu: 5026-402/0200 

IČO: 00319694 

DIČO: 2021243323 

(v ďalšom objednávateľ) 

 

Čl. II  

Predmet dodatku 

 

1. Podľa bodu 2 článku IV. zmluvy o dielo č. 5/2013 zo dňa 11.4.2013 - stavby 

„Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Záhorce“ sa dojednávajú práce nad rámec 

zmluvy o dielo na nasledovných stavebných objektoch:  

A) SO 01: Rekonštrukcia chodníka pre chodcov  

B) SO 02: Rekonštrukcia schodiska  

C) SO 03: Vybudovanie priestoru na opekanie  

 

2. Na SO 01: Rekonštrukcia chodníka pre chodcov sa dojednáva: 

a) vytvoriť zo zámkovej dlažby hrúbky 6 cm, rozmerov, 10x10 cm 11 ks kvetov, a to z dlažby 

sivej farby celkom vo výmere 13 m2, z dlažby červenej farby celkom vo výmere 8 m2 

rovnomerne rozmiestnenej v celej dĺžke chodníka. 

 

3. Na SO 02: Rekonštrukcia schodiska sa dojednáva: 

a) doplnenie kamenného oporného múru (na ľavej strane od št. cesty) s vybudovaním 

obojstrannej rímsy, znovuosadením zábradlia, vyplnením zábradlia sieťovinou, 

b) prispôsobenie stúpania schodiska tak, aby rovnomerná výška schodu bola 17 cm. 

 

4. Na SO 03: Vybudovanie priestoru na opekanie sa dojednáva: 

a) obloženie pôvodného altánku kameňom dolomitickým. 
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Čl. II  

Cena za predmet dodatku zmluvy a platobné podmienky 

 

1. Cena dojednávaných prác nad rámec zmluvy o dielo č. 5/2013 zo dňa 11.4.2013 - stavby 

„Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Záhorce“  špecifikovaných v čl. I tohto 

dodatku sa stanovuje v celkovej konečnej sume 2.264,52 €,  slovom 

dvetisícdvestošesťdesiatštyri euro a päťdesiatdva eurocentov. 

 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 5/2013 zo dňa 11.4.2013 - stavby „Rekonštrukcia 

verejných priestranstiev v obci Záhorce“  zostávajú nezmenené. 

 

 

V Záhorciach, dňa 15.6.2013 

 

 

     zhotoviteľ      objednávateľ 

        Vladimír Babic - BSS             OBEC ZÁHORCE 
      Vladimír Babic, konateľ                     PaedDr. Branislav Kázmer 

                       splnomocnenec                starosta 

 

 

podpísané      podpísané 

 

       ______________________             _______________________ 

             podpis               podpis 

 

 

 

odtlačok pečiatky      odtlačok pečiatky 

 

      _______________________                  _______________________ 

  odtlačok pečiatky                    odtlačok pečiatky 

 


