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DodatokC. 2 ku Zmluve o dielo zo dna 12.3.2010

uzatvorený medzi

Objednávatel'om:

Názov : Mesto Prievidza

Sídlo : MsÚ Námestie slobody c. 14, 971 01 Prievidza

Zastúpený : JUDr. Katarína Machácková- primátorom mesta

ICO

DIC

: 00318442

: 2021162814

Zhotovitel'om:

Obchodné meno : HANT BA, a.s.

Sídlo : Považské Podhradie 77,01704 Považská Bystrica

Konajúci prostredníctvom : Ing. Peter Klenovic - clen predstavenstva

ICO

IC DPH

: 36 328 375

: SK 2020113623

Bankové spojenie

Císloúctu

: CSOB, a.s., Bratislava

: 25127083/7500

zapísanýv Obchodnom registri OSv Trencíne, oddiel Sa, vložka 10321/R

Preambula

Objednávatel' a Zhotovítel' uzatvorili dna 12.3.2010 zmluvu o dielo, na základe ktorej sa zhotovitel'
zaviazal zhotovit pre objednávatel'a dielo "Bytové domy - Sídlisko Necpaly" za cenu urcenú v cI. 5.
zmluvyo dielo, ktorá je vo výške 5.078.808,56 EURs DPH (d'alej len "zmluva o díelo")

CI. I.

Predmet dodatku

1. Na základe tohto dodatku C. 2 ku zmluve o dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene prílohy
C. 2 a prílohy C. 3 zmluvy o dielo a to tak, že príloha C. 2 zmluvy o dielo s názvom Ocenený
výkaz výmer sa v plnom rozsahu nahrádza oceneným výkazom výmer, ktorí tvorí prílohu C. 1
tohto dodatku a príloha C. 3 zmluvy o dielo s názvom projektová dokumentácia sa v plnom
rozsahu nahrádza projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu C. 2 k tomuto dodatku
a d'alej sa zmluvné strany dohodli na zmene cI. 5 ods. 5.1 zmluvy o dielo a to nasledovne:



,..

,
,,5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu cI. 3 tejto zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona c. 18/1996 Z. z. o cenách a je doložená
oceneným výkazom výmer zhotovitel'a, ktorý tvorí prílohu c. 1 k tomuto dodatku.

Celkovácena:
Cena stavebných prác za celú stavbu "Bytové domy - SídliskoNecpaly":
Celkováciastka (bez DPH): 4228447,23 EUR
DPH: 844748,90 EUR
Spolu: 5074136,68 EUR
Slovom pat miliónov sedemdesiatštyri tisíc stotridsatšest eur šestdesiatosem centov s danou
z pridanej hodnoty"

2. V ostatných castiach ostávajú ustanovenia zmluvy o dielo nezmenené.

CI. II.
Záverecné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnost a úcinnost jeho podpisom obidvomi zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok precítali, jeho obsahu porozumeli a na znak

súhlasu ho podpisujú.
3. Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, po 2 vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.

Prílohac. 1 - Ocenený výkaz výmer

Prílohac. 2 - Projektová dokumentácia

V Bratislave, dna 2.1.2011

Za Mesto Prievidza:
/o-- ",,-

JyPt.' Katarína Machácková """)
rimátor mesta

Objednávatel'

locnof1~tJ~8.9:S.:
Považské Podhradie 77

_ ,1704 Považská Bystrica
Prevádzka: Stará h/ánska cesta 1
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Ing. Peter Klenovic

clenpredstavenstva


