
DODA TOK č.2

KZMLUVE ODJELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

„Znéženie energetickej náročnosti budovy obecnélw úradu a kultúrneho doni« Suchá nad Parnou,
súpisné číslo 68 11.“

uzarvorenápodľa 536 ti nasl. Ohchodného :ókonníka ďalej len “Znzlzn‘a“,

1. Zrnluvné strany

1. I Ohjednávateľ: Obec Suchá utul Parnou
Sídlo: 919 09 Suchá nad Parnou 68
Štafu/ómy zóstupca: IngMan/n Glončák.
Osoba opmávnená rokovat
vo vetlať/i zn,luvných: Ing. Mart/PT Glončók
e—mail: sícuvstďůsucluzuradparnou. sk
IČO: 00313009
DIČ: 2021175695
Remkově spojcine: Všeobecná úverovó banka, as.
Číslo óčtu: 5K98 0200 0000 0000 0432 0212

(c/álej len

1.2 Zhotovite/ CS, s. r. o.
Sídlo: Slrojárenská 5487, 917 02 Trnava
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Bac/ura. konatel‘

big. Miroslav AÍíueian. PhD., konaíeľ
Osob): oprá vn eně rokovat‘
vo veciacl, :mlzivných: Ing. Igor Bac/ura
vo veciach technických: RastLy/rn‘ Krajčovič
IČO: 44101937
DIČ: 2022578954
IČDPH: 52022578954
OhchodnV register: OS TToddiel Sro. vložka č. 21753‘T
Bankové spojenie: SLSF as
Číslo účtu: SK910900000000513414027]

(c/álej len rzl7oto..iterfr)

2. Predrnet dodatku

2. I Zrn/urně strany sa dohodli na uzahorení tulilo Doc/alku č. 2 k Zntluve o die/u na :hotovenie
„Zniženie energetickej náročn osU birdovy obecného úradu a kultúrneho cíonrir Suchá iiad
Parnou, súpisné číslo 68 “zo dňa 17.4.2019 v súlade s ustanovením ý 18 ods. 1 písm. h) tu c)

zákona č. 343ĺ2015 Z .z. o verejuotn uhsturrnaní Ci O zu;zeiie a doplnení niekrunch zákonov
v platnou; :není z dóvodu, že Sa pri pinen! predn;etu póvodnej znzluvv o die/o vyskytli
doplň ujúce stavebné práce, ktoré tak z ekunornick*h, ako aj z technických dóvodov. by u;;a/
zrskutočnit‘ póvodný zhotovitel a :rnena zhotov/teta by vemejnéimí obstarávatetuvi cuku
ohje/návatel‘ovi sposobila významné (těžkosti či ich porreha vyplvnu/a z okolností. ktoré verejný



obstarávalcl‘ ako ohjednávatel‘ neinohol pri vynaložení nálež/lej starostlivosti predvidat‘
(1 Z177e170ii sti neinení chtiraktt7 z,nlln‘Ľ

2.2 Z,nlui‘né strany sa dohodli, že práce. kroré nplvnuli pil real/zádi d/ela ti ktoré V čase zut/cin/a
póvodnej zákaz/w nebo/o ‚nožně predv/da( uskutoční zhotoviteL nakoľko sú splnené důvody
podia ý 18 ods. I písm. b) bod 1 a 2 ti ods. 2, ako ajpocbnienka podia $ 18 ods. 3 písni. a,
zákona č. 34372015 Z .z. o verejnonz obstarávaní a o zmene a dopinení niek;orÝch zákonov
V platnotn znení.

2.3 Zm/uvné strany spo/očne odsúh/aQl/ rozsah dodatočných prác, ktoré sú nevyhnuté pre riadne
:hotovenie pói.‘odného d/ela. Ocenený rozpočet prác nm/ac !víka: t.ýnzeiVje príiohou Č. 1(0/7(0

Dodatku Č. 2.
2.4 Práce, ktoré sú predtnetoni touto Dodatku č. 2 k Zrn/ure o dielo, nebudú prednřetoui

Jřnancovania z nenávratného Jnančného pr/spevku cm objednávateľ ich uhradí z v/astmnt/,
zdrojov na základe zhotovitei‘om vystavenejfaktúry.

2.5 Zhotovitel‘ po zrealizovaní prác, ktoré sú predtnetorn tejto zrniuvv, v rozsahu výkazu výnzer,
pred/oží objednávatel‘ovi súpis vykonaných prác na odsúhlasenie. Po odsáhiasení súp/su
vykonaných p,ác objednávatei‘omnje zhotovitel‘ objednávateľovi oprávnený vystavit‘faktúru.

2.6 Kfaktúre je zhotov/tel pov/nn V dolož/t nas/edovné náležitosti: - kozí list faktůry, - z/st‘ovací
protokol, - schválený súpis vykonaných prác. Faktům bude rozpisaná podia k/as/Jikácie
produkc/e za z?čc/on, zaraden/a do Hl/U Le/tota splatnostifaktúryje 60 tlití odo dňa doručen/a
faktúrv zhotoviteiv/.

2. 7 V:l,/‘adonz k sprostredkovatetÝďn, orgánotn schváleným ž/adost/amn o zmenu, ktoré sa fíka/ú
polož/ck rozpočtu kprojektu sa zmluvné strani‘ dohodli na zmene Rozpočtu (oceneného výkazu
vVwTer,) i‘ sůlade 50 sc/zválen ýtn/ zniena;;n. Vsůvislost/ uvedeným SCÍ nahrádzapóvodná
pri/oha Č. 2 Zmluvv o d/elo ci noví Rozpočet tvorí Prilohu Č. 2 tohto dodatku.

2.8 V sův/s/ústi s predmetom dodatku. znedenýnz v predchádzajúc/ch bodoch, sa znz/uvné strany
dohod/i tla predlžení termínu na zhotoven/e d/ela, nakoiko prednzetné práce nav/ac a /ch
zhotoven/e sú prekážkou pre pokračovanie v reah:áci/ d/ela podhz póvodného
harmonogramu. Opravení harmonogram i zrn vs/e touto dodatku je pr/lojzou č. 3. Dóvodonz
k pred/±eniu stavebních prác je tiež ročně obdob/e a k//mat/cké podnz/enkv. ktoré nepr/azn/vo
ovphi‘ňu/ů pr/ebeh stavebných prác.

1. Záverečné uslanovenia

1. I Tento doc/atok nadobúda platnost‘ c/finni jeho podpísan/a ohidvomi zmluvným/ strananů
a úč/,znost dňoín nasledujúcim po dni je/zo zverejnen/a podia ý 47a, ods. I Občianskeho
zákon;tíka ‘ nadvúznost/ na 5 5a zákona Č. 21172000 Z. z. o s/obodnomn pr/stupe k inforrnáciánz
o o zmene ti doplnení n/ektorých zákonov. Ohjednávatei‘ hezodk/adne upovedonzi zhotov/teta
o te/to skz ‚točnosti.

1.2 Zhotovitel‘ je poi‘/iiný strp/et‘ vÝkon kontro/v“aud/tuJoverovan/a sáv/s/nec/zo s dodanpn
služhanz/ kedi‘kol‘vek počas platnosti a účinnost/ zrn/nvy o nenávratnom y9nančnonz príspei‘ku
pre projekt a to oprávnen Vtni osoham/, krorýnt/ sů najmä poski‘tovateí nenávratného
jinančného príspevku a n/ni poverené osoby. Najvyšlí kontrolní úrad SR, prís/ušná správa
‚jinančnej kontroii‘, Certifikačný orgán a ním poverené osoby. Orgán aud/tu. je/zo
spolzipracujúce orgány a n/lni poverené osohi‘. splnomocnení zcístupcov/a Ezirópskej kotit/s/e
ti Ezirópskeho dvora az,dítorov. osoby pr/zvazé orgánm/. ktoré .sú uvedené ako oprávnené
osoby v sů/ade S pr/slušnÝmi prch‘nvmi predp/snz/ SR a ES, ti poskyrnút‘ kn všetku potrehnů
szíciinost.

1.3 Tento dodatokje vyhotovený v štvroch rovno;;/soch. z ktorýcf dva si ponecháva ohjcdnávatel‘
a dva zhotov/teL
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1.4 Neoddeliteľnou súčast on tohto Dada/kuje priiohcz:
Priloha Č. I — Rozpočet próc nm‘fac — ocenený výkaz iizzer
FrfJoba č. 2 — Opravený Rozpočet projektu — oeenenÝ výkaz vwzzer
Frf/oba č. 3- Opravený Harmonogram pióe

1.5 Zm/uvné strany vvhiaszwjú. že obsah dodatku im je znánzv. pine s ním súhíasia. a preÍo ho na
znak bezvýhradného súhiasu S eelýnz jeho tex(om podpisujú.

Za Objednávaíeľa: Za Zboroviteta:

- ĺ(5ĺQ.o2oV Sne/zej nad Parnou. dna V Trnave, dna

CS,s.r.c‘. Á5:t
Strojár<ú 5457. 91702 Trna.

iCO 21

Ing. Ing. Igor ad,ra
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