
DODATOK Č. 1
k

ZMLUVE O DIE 10 Č. 117/2018-CS
uzavretej v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

(ďalej en „Dodatok“)

či.‘
Zmluvné strany

1.1 Objednávatel‘: Obec Svätuše
Sídlo; Obecný úrad, Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše
Zastúpený; Mgr. Gustáv Liszkai, starosta obce
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických;
IČO; 00331830
DIČ; 2020730503
Bankové spojenie; VÚB, a.s
Číslo účtu; SK55 0200 0000 0000 0862 6622
Telefón; +421566284490
Fax; +421566284492
É — mail; obecsvatuse@stonline.sk

1.2 Zhotovitel‘
Obchodné meno; lnžiníerske stavby, a.s.
Sídlo; Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika
Štatutárny zástupca; Cyril Claude Bernard Pinault — predseda predstavenstva

Ing. Milan Balážík, MBA, člen predstavenstva
Ing. Juraj Serva, člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovaf

vo veciach zmluvných; Ing. Marek Kozlay, riadítel‘ závodu CS
vo veciach technických; Ing. Marián Adamčík, vedúci stredíska Zemplín
Bankové spojenie; VÚB, a.s
IBAN; SK6902 0000 0000 0001107512
IČO; 31651402
DIČ; 2020492111
iČo DPH; SK 2020 492 111
Zapísaný; Obchodný register Okr. súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 240/V

Preambuia

Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.07.2012 Zmluvu o dielo č. ZoD 117/2018-CS (d‘aiej len „ZmIuva“),
predmetom ktorej je zhotovenie díela — stavby „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Svätuše“
(d‘alej len „Dielo“).

Vzhľadom na žiadosť Objednávatel‘a o splátkový kalendár na úhradu časti ceny Diela, zmluvné strany
uzatvárajú v súlade s Článkom 12. bod 12.3 Zmluvy tento Dodatok k Zmiuve.

Čl. 2 Predmet plnenia

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Čiánok 6. bod 6.4 Zmluvy sa mení nasledovne;

„G.4 Objednávatel‘sa zaväzuje uhradit cenu die/a nasledovne:
a) 1. čast ceny die/a vo výške 112.802,30 EUR sa objednóvatel‘zavdzuje uhradit na zók/ade faktúry —

daňového dok/adu, do 30 dníodo dňa doručeniafaktúry,
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b) 2. časť ceny dlela vo výške 50.000,- EUR sa objednóvatel‘zaväzuje uhradiťformou 25 rovnakých
mesačných splátok, každá vo výške 2 000,00 EUR, podl‘a splátkového kalendára, ktorý tvorí prÜohu
Dodatku č. 1 k tejto zmÍuve. Splátky vo výške 2 000,00 EUR budú splatné vždy k 25. dňu mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bude objednávateľovi doručená faktúra na úhradu 1. časti ceny
dlela podl‘a písm. a) tohto bodu zmluvy a d‘alšie splátky vždy k 25. dňu v kalendárnych mesiacoch
nasledujúcich po mesiaci, v ktorom hola splatná prvá splátka, a to až do úplného splatenia závdzku.
Vprípade, že deň splatnosti splátky pripodne na iný ako pracovný deň, bude takáto platba uhradená
najbližší nasledujúci pracovný deň. Uhradením platby sa rozumie pripísanie na účet zhotovitel‘a.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovitel‘v prípade omeškania úhrady ktorejkol‘vek splátky ceny dlela
objednávatel‘om máže uplatňovat voči objednávatel‘ovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej
sumy za každý aj začatý deň omeškania. Objednávatel‘sa zaväzuje tento úrok z omeškania v prípade
jeho uplatnenia uhradit. Ak sa objednávateľ omešká so splnením svoje] povinnosti zaplatit
ktorúkol‘vek zo splótok v zmysle splátkového kalendára tvoriaceho prílohu Č. 1 Dodatku č. 1 tejto
zmluvy o viac ako 30 dní alebo sa dostane do omeškania najmenej s 2 (dvomi) splátkami v zmysle
splátkového kalendára, stróca výhodu d‘alších splátok v zmysle 392 (2) Obchodného zákonníka a
objednávatel‘je povinný uhradit celý záväzok bezodkladne, najneskór do 10 dní od dňa doručen/a
písomnej výzvy zhotovitel‘a na úhradu celého závdzku. Počas splácania ceny dlela podl‘a splátkového
kalendóra móže objednávateľkedykoľvek zaplatitjednorazovo celý zostatok ceny dlela.“

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Článok 6. bod 6.6 Zmluvy sa mení nasledovne:

„6.6 Objednávatel‘ vyjadruje súhlas s prípadným postúpením pohl‘adávok zhotovitel‘a voči
objednávatel‘ovi, ktoré mu vzniknú na základe tejto zmluvy. Finančnú pohl‘adávku vyplývajúcu z tejto
zmluvy möže zhotoviteľpostúpit na banku s platnou banko vou licenciou Národnej banky Slovenska
alebo s licenciou udelenou na území niektorého za štátov Európskeho hospodárskeho priestoru.
Zmluvné strany sa tiež dohodli, že zhotovitel‘ nie je oprávnený jednostranne započítat akúkol‘vek
svoju pohl‘adávku voči pohl‘adávke objednávatel‘a.

Či. 3 Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnýmí stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávatel‘om a stáva sa
neoddelitel‘nou súčasťou Zmluvy.

3.2 Ostatně ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nad‘alej v platnosti a bez
zmeny.

3.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha — Splátkový kalendár.

3.4 Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží
objednávatel‘ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotovitel‘.

3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho
obsahu porozumeli, že bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vále, nie v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Svätušiach dňa V Košiciach dňa

Za objednvateľa: Za z iteľa:

Ing. Jur Srva
e rdS dvenstva .3.
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PRÍLOHA Č. i
Zmluvy o Ujelo

Č. objednávatel‘a:
Č. zhotovitel‘a: ZoD 117/2018-CS

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR

Číslo splátky Dátum splatnosti Výška splátky (€)
1 25.9.2018 2 000,00

2 25.102018 2 000,00

3 25.11.2018 2000,00

4 25.12.2018 2 000,00

5 25.1.2019 2 000,00

6 25.2.2019 2 000,00

7 25.3.2019 2 000,00

8 25.4.2019 2 000,00

9 25.5.2019 2 000,00

10 25.6.2019 2 000,00

11 25.7.2019 2 000,00

12 25.8.2019 2 000,00

13 25.9.2019 2 000,00

14 25.10.2019 2 000,00

15 25.11.2019 2000,00

16 25.12.2019 2 000,00

17 25.1.2020 2 000,00

18 25.2.2020 2 000,00

19 25.3.2020 2 000,00

20 25.4.2020 2 000,00

21 25.5.2020 2 000,00

22 25.6.2020 2 000,00

23 25.7.2020 2 000,00

24 25.8.2020 2 000,00

25 25.9.2020 2 000,00

SPOLU: 50.000,00 €

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

v ««‘ňa

Objednávatel‘:

«dňa

Zhoto

a.s.
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Správa spoločnosU

Friemyselná 6, 042 45 Košice
91 —200-02


