Dodatok č. 2
Ku Zmluve o dielo zo dňa 14.5. 2021
(„Dodatok“)

Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Konajúci:
IČO:
DIČ:

Obec Jakubovany
Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany
Martin Kollár, starosta
00 327 182
2020711517

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
Konajúci:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

RCM TRADE, s.r.o.
Jarková 41, 080 01 Prešov
Marek Fuchs, konateľ
36 493 228
2021807920
SK2021807920

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)
(spoločne ďalej aj ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“)
Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia čl. 15. ods. 15.1 zmluvy dohodli na nasledovnom
obsahu Dodatku:
I.
PREDMET DODATKU
1. Týmto Dodatkom ku Zmluve o dielo, ktorá bola Zmluvnými stranami uzavretá dňa 14.5.
2021 („Zmluva“), sa v zmysle čl. 8.6. Zmluvy z podnetu požiadaviek objednávateľa
a z dôvodu nepredvídateľných naviac prác vo výške 15.810,70 €, špecifikovaných v
dokumente „Práce menej a Práce naviac“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, mení
nasledujúce ustanovenie Zmluvy:
1.1

Ustanovenie čl. 8. „Cena Diela“ ods. 8.1. Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:
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„Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume:
120 807,88 EUR bez DPH
24 161,57 EUR (20% DPH)
144 969,45 EUR s DPH
slovom: jednostoštyridsaťštyritisíc deväťstošesťdesiatdeväť eur a štyridsaťpäť
eurocentov s DPH“
1.2

Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.

II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými
stranami.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch rovnakej právnej sily. Po jeho podpise
Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis a objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s obsahom tohto Dodatku jeho prečítaním
pred podpisom, vyhlasujú, že obsahu Dodatku porozumeli, Dodatok bol uzatvorený na základe
prejavu ich slobodnej a vážnej vôle, Dodatok nebol uzatvorený v tiesni, za nápadne nevýhodných
podmienok pre ktorúkoľvek zo Zmluvných strán a na znak súhlasu, tento dobrovoľne na všetkých
rovnopisoch podpisujú.
Príloha č. 1: Práce menej a Práce naviac

V Prešove dňa ............................
Objednávateľ:

....................................................

V Prešove dňa ............................
Zhotoviteľ:

.....................................................

Obec Jakubovany

RCM TRADE, s.r.o.

Martin Kollár, starosta

Marek Fuchs, konateľ

