Dodatok č. 1
K ZoD uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb zo dňa 18.03.2019
Číslo zmluvy u objednávateľa : 7423/12037/2019
Číslo zmluvy u zhotoviteľa : 01/2019

I.
Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ :
Názov organizácie :
Sídlo organizácie :
Štatutárny orgán :
Osoba oprávnená rokovať
Vo veciach zmluvných :
Vo veciach technických :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN :
Telefón, fax :
E – mail :
/ďalej len objednávateľ/
1.2 Zhotoviteľ :
Názov organizácie :
Sídlo organizácie :
Právna forma :
Štatutárny orgán :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN :
Osoba oprávnená konať
Vo veciach zmluvných :
Vo veciach technických :
Telefón :
E – mail :
/ďalej len zhotoviteľ/

Mesto Štúrovo
Námestie Slobody č. 1, 943 01 Štúrovo
Ing. Eugen Szabó – primátor mesta
Ing. Eugen Szabó – primátor mesta
Ing. Róbert Folk – vedúci oddelenia rozvoja
00309303
2021060789
Všeobecná úverová banka a.s.
175022172/0200
SK4402000000000175022172
036/2851300, 036/7511472
eugen.szabo@sturovo.sk; robert.folk@sturovo.sk

Kalixstav spol. s r.o.
943 55 Bruty 19
spol. s r.o.
Ladislav Mezei, konateľ
47 510 633
202 393 7956
SK 202 393 7956
TatraBanka a.s.
294 703 7956/1100
SK 14 1100 0000 0029 4703 7956
Ladislav Mezei, Ing. Štefan Volkovics
Ing. Štefan Volkovics
+421 915 772 002
stefan.volkovics@gmail.com

Na základe dohody medzi zmluvnými stranami sa mení a dopĺňa článok V ZoD
nasledovne :

5.5 Nakoľko predmet zmluvy je rozdelený na 4 časti a vzhľadom na charakter prác nie je možné
vylúčiť prevádzku už na dokončených častiach - aj z dôvodu ukončenia uzávierky štátnej cesty I/76
dňa 26.4.2019 zhotoviteľom rekonštrukcie Cesty Nitra a jej odovzdania do plnej premávky - zmluvné
strany sa dohodli, že časť 1 a časť 4 zhotoviteľ pripraví na odovzdanie, predloží objednávateľovi
protokol o prebratí a odovzdaní časti diela.
Pokiaľ na predmetných častiach objednávateľ nezistí nedorobok alebo vadu ktoré by bránili
bezpečnému užívaniu už hotových častí, tieto časti protokolárne preberie. Zhotoviteľovi tým vzniká
právo na vystavenie faktúry na 50 % z celkovej ceny za predmet zmluvy a začne plynúť záručná doba
na už takto prebraté časti.
Objednávateľom požadované naviac práce, ktoré sú zaznamenané v stavebnom denníku, zmluvné
strany dohodnú osobitným dodatkom k ZoD a budú zahrnuté do konečnej faktúry.
Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, po dva pre každú stranu.

V Štúrove, 15. 05. 2019

V Štúrove, 15. 05. 2019

....................................................
Objednávateľ

...................................................
Zhotoviteľ

Ing. Eugen Szabó – primátor mesta

Ladislav Mezei, konateľ spoločnosti

