
DoDAToK č.1 k ZMLIIVE o DIELo
uzatvorenej podťa $ 536 a nasledujúcich obchodného zákonníka

zo dňa 03.05.2013 na rrypracovanie

,,Zmiena doplnkovÚpN_o č.1 obce Dojč"

Obstarávatel':

Zodpovedný zástupca
ICO
DIČ^Č DPH

Zhotovitel':

IČo
DIČAČ DPH
Č. autorizačného osvedčenia SKA
Bankové spojenie
C.účtu

oBEC DoJč
obecný urad
90602 Dojč č.25
Ing. Katarína Jankovičováo starostka obce
309 s08
2021063693 / neplatca DPH

Ing. arch. Ronie Vámoš
autorizovaný architekt SKA
Mierová 32, 82I 05 Bratislava
318t6479
1024841026 / neplatca DPH
1096 AA
SBERBANK Slovensko, a.s.
4030087109 /3100

Na základe organizačného upresnenia a rozšírenia rozsahu (počtu riešených lokalít) predmetu zmluvy
,fmien adoplnkov Územného plánu obce č.1" sa zmluvné strany dohodli na ýchto zmenách a

dodatkoch zmluvy podl'a čl.9.l. citovanej zmluvy :

v čl. 2 - Predmet zmluvy

Zmeni sa v ods.1 rozsah stanoveného riešeného tpemiana nasledovné :
Stanovené riešené územie bude v troch lokalitrách - (lokalita ,,Padelky" + ,,lokalita oMs II.* + lokalita
,,Uhliská" ) v okrajových častiach obce v rozsahu podťa citovaného zríkona a ostatrých súvisiacich
predpisov.
Táto zmena ( rozšírenie predmetu zmluvyz dvoch na tri riešené lokality / sa automaticky a logicky
zohl'adní aj v fých ostaÍrých článkoch a odsekoch zmluvyo ktorých sa táto zmena doýka.

v ěl.4 _ Termín a spósob plnenia predmetu zmluvy

Zmeni sa nasledovné :
Zhotoviteť sazaváztsje, že vypracuje a dodá obstarávateťovi jednotlivé časti predmetu zmluvy
rozsahu a obsahu l]a čl. zmluw v nasledormÝch lehotách
e. Gasť predmetu zmluvy_ Etapa

Zmien a doolnkov č. í uPN-o
Lehota v mesiacoch

L Návrh Zmien a doplnkov č. 1 UPN_o
- od oodoisu Dodatku č.1 k Zmluve o dielo

1,0

2. Dopracovanie Zmien a doplnkov č.1 UPN-o
(ěistopis diela)
_ od ukončenia pripomienkového konania

1,5



EI
Et
F
i

v ěL 5 - Cenr a platobné podmienky
Zmqi a doplní sa v ods.1 nasledovné :
l. Cena za predmet zmluvy je stanovená podťa platného zákona NR sR o cenách, v meni

neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok MF sR, a vzhl'adom na rozšírenie predmetu zmluvy
riešeného trzemia o tretiu lokalitu ,,IJhliská"' cena sa upravuje vo qýške pre jednotlivé časti predmetu
zmluvy nasledo'rne :

v čl.9 -Zíverečné ustanovenia

Doplnia sa tieto ustanovenia :

- 8. Zmluvné strany konštatujú, že plnenie predmetu zmluvy zo strany
termínu odsúhlasenia ,,Dodatku č.1 kzrrrluve odielo" vykonávané riadne
doteraj ších dohovorov.

zhotoviteťa je do
anačas v zrnysle

- 9. ostafiré ustanovenia zmluvy zostrávajú v platnosti, nezmenené v znení doterajších
ujednaní.

- 10. Tento Dodatok č.l k zmluve je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktoých obstarávateť
obdrží 2 vyhotovenia, a áotovitel' 1 vyhotovenie.

VDojči' ďia ll.09.2013

e. Cast' predmetu zmluvy,- Etapa
Zmeny a doplnky ě. í uPN-o

Gena
bez DPH

v€

Sadzba DPH

v o/o

Gena
S DPH
v€

1. Návrh UPN-O 3.100,00 3.100,00
2. Dopracovanie U PN-o (ěistopis) 900,00 900,00

Spolu 4.000,00 4.000,00

Za obstarávateta:

Ing.arch' Ronie Vámoš


