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DODATOK Č.zI<ZMLUVE o DIELO č.0212018
uzawetáv zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 5l3ll991 Zb, v znení neskorších

predpisov

čt. t
Zmluvné strany

1.1Objednávatel':
Sídlo: Obec Benkovce
Zastúpený: Ing. Viera Pavlišková, starostka obce Benkovce
Osoby oprávnené rokovat'
vo veciaclr teclinickýclr :

lčo: oosszzel
DlČ:2020640875
tČ PPH: Nie sme platcami DPH
Bankové spojenie: doplní sa pri podpise zmluvy
IBAN: doplní sa pri podpise zmluvy
Te|efón: +42l 57 4494l5l
Mobi|: +42l90887S759
E - mail: ocubenkovce@watel.sk
http : //www.obecbenkovce.sk

1.2 Zhotovitel'
Obchodné meno: ENERGOTRADING, s. r. o.

Sídlo: 093 01 Vranov nacl Topl'ouo Lúčna 831/83

Štatutárny zástupca: Peter Spusta, konatel'
Osoby oprávnené rokovat'
vo veciach zmluvných: Peter Spusta
vo veciach technických: Ing. František Kačmár
Bankové spojenie: SLSP, a. s.

Číslo účtu: 0561900658/0900
IBAN: SK04 0900 0000 0005 6190 0658
IČo:
DIČ:

43 844 456
2022504550

IČo opH: SK2022504550
Telefón: 057/4880911, 0907 946 804
Fax: ---

E - rnai|: energotrading@gmail.com

Zapísartý v Obchodný register Okresrrého súdu Prešov. oddiel: Sro. vložka číslo: l9418lP

l. preambula

Dňa 09.03.2018 bola uzayretá zmluva o dielo č. 02l20l8 medzi zhotovitel'om

ENERGOTRADING, S. r. o, tČo: +:s+ 4456 a objednávatefom obec Benkovce" IČo:
00332267 predmetom, ktorej je závázok zhotoviteťa zrealizovaí' dielo - stavbu ..ZvýŠenie

energetickej hospodárnosti a modernizácia materskej školy v obci Benkovce" (d'alei len

,,zmluva").
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Počas realizácie diela zhotoviterom, boli zistené nezrovnalosti v rámci kontrolných dní, ktoré
sú zaznamenané v Stavebnom denníku. Tieto nezrovnalosti majú vplyv na rozsah a zmenu
póvodného výkazu výmer stavebných prác. Táto zmena však nemá vplyv na celkovú výšku
ceny diela.

Táto zmena rozsahu práce pri uzatváraní zmluvy nebola zmluvným stranám známa a zmluvné
strany ju nevedeli a ani nemohli objektívne predvídat'pri vynaložení odbornej starostlivosti, a
zároveň vykonanie tejto zmeny je potrebné pre dokončenie diela.

Zmluvné strany na tomto dodatku k zmluve:

II. Predmet dodatku

3 Rozsalr a spósob plnenia a sp|nenia, sa mení bod 3.2

3.2 Stavebnépráce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podl'a čl,2, bod 2.1 budú vykonané
v rozsahu prílohy č. l Súhrnný položkový rozpočet zmluvy o dielo, ktorý je súčast'ou Zmluvy
odielo č.0212018 zo dňa 09.03.20l8 aktoriý sa doplňa ozmenu Súhrnného položkového
rozpočtu, ktory je neodelitelhou súčast'ou Dodatku č.2 k Znluve o dielo.

záverečné ustanovenia

l. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.

2. Tento dodatokje vyhotovený v ósmich (8) vyhotoveniach, z ktoných šesť (6) vyhotovení obdrží

objednávatel'a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotovitel'.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

4. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle

objednávatel'a a tvorí neoddelitel'nú súčasť Zmluvy o dielo ě. 02l20l 8 zo dňa 09.03.20l 8.

Vo Vranove nad !qp!'ou, d!!},r!}?.!,8., V Benkovciach, dňa .?.l.:.r*. .n!!{.,

ob.jednár"atel'

Ing. Viera Pavlišková
starosta obce Benkovce
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