Dodatok č.1
K ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa §536 a nasl. zák.č.513/91 Zb.
na zhotovenie projektu pre odstránenie stavby a realizáciu stavby
Čl.1.
1.1

ZHOTOVITEĽ:
Osoba oprávnená na jednanie
vo veciach zmluvy:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

1.2

OBJEDNÁVATEĽ:
Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená na jednanie
vo veciach zmluvy:
vo technických veciach:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

ZMLUVNÉ STRANY
mArchus, s.r.o.
Chmeľová č.3, Prešov 080 05
Ing. Marek Gmitro- konateľ spoločnosti
Ing. Marek Gmitro- konateľ spoločnosti
Tatra Banka, a.s.- pobočka Prešov
2625164741/1100
SK44 1100 0000 0026 2516 4741
364 990 81
2021894325
SK2021894325
FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o.
Hlavná č.73, 080 01 Prešov
Ing. Benes Artúr
Ing. Benes Artúr
Ing. Benes Artúr
Prima banka Slovensko a.s. pobočka Prešov
SK98 5600 0000 0023 6244 7001
50494970
2120377457
SK2120377457

Dodatok k zmluve o dielo zo dňa 14.08.2017 na predmet uvedený v bode 3.1 zmluvy vyplynul zo
zvýšeniu objemu požadovaných prác, čo je jasné zo zmeny bodu 3.1 vyššie spomenutej zmluvy o dielo.
Z vyššie uvedeného vyplýva aj potreba adekvátneho navýšenia dohodnutej ceny za vykonané práce, čo
je zasa obsiahnuté v zmenených bodoch 7.2, 7.4 a 7.5 vyššie spomenutej zmluvy o dielo.

3.1

7.2
7.4

Bod 3.1 zmluvy o dielo sa upravuje nasledovne:
Predmet tejto zmluvy sa bude týkať úprav a stavebných prác na súbore objektov, ktoré budú v plnej
miere odstránené pre potreby výstavby FUTBAL TATRAN ARÉNY v meste Prešov v nasledujúcom
členení:
o Úplné odstránenie tribúny vrátane príslušenstva
o Odstránenie dažďovej kanalizácie (odvod povrchovej vody tribúny)
o 30 kusov garáži
o Objekt trafostanice (po vymiestnení technológie a všetkých nebezpečných látok)
o Plechová búda - sklad
o Plechová búda – vodné hospodárstvo
o Budova skladu a sociálnych zariadení
o Betónové schodiská
o Betónová spevnená plocha
o Stožiare osvetlenia
Body 7.2, 7.4 a 7.5 zmluvy o dielo sa upravuje nasledovne:
Cena za predmet tejto zmluvy je stanovená na 22.000,00,- € bez DPH, čiže 26.400,00,- € s DPH
(slovom: dvadsaťšesťtisíc štyristo eur s DPH), z čoho DPH činí 4.400,00,- €.
V deň odovzdania predmetu tejto zmluvy v rozsahu bodu 3.1, odsek 1. tejto zmluvy bude vystavená
faktúra so splatnosťou do 14-tich dní vo výške 12.000,00,- € bez DPH, čiže 14.400,00,- € s DPH
(slovom: štrnásťtisíc štyristo eur s DPH), z čoho DPH činí 2.400,00 €, prevodom na účet zhotoviteľa.
Úhrada za zarátava dňom pripísania uvedenej čiastky na účet zhotoviteľa.
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7.5

V deň odovzdania predmetu tejto zmluvy v rozsahu bodu 3.1, odsek 2. tejto zmluvy bude vystavená
faktúra so splatnosťou do 14-tich dní vo výške 10.000,00 € bez DPH , čiže 12.000,00 € s DPH
(slovom: dvanásťtisíc eur s DPH), z čoho DPH činí 2.000,00 €, prevodom na účet zhotoviteľa. Úhrada
za zarátava dňom pripísania uvedenej čiastky na účet zhotoviteľa.
Ostatné články a časti zmluvy ostávajú bez zmeny.
V Prešove dňa :

V Prešove dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:
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