
 

 

Dodatok č. 1 

  k zmluve o dielo č. 27022013 
„Bytový dom v obci Čirč, 6 b.j., bežný štandard“ 

 

Uzatvorená medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb. 

Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

1.1  Objednávateľ:   Obec Čirč 

 Adresa:    Čirč 208, 065 42 

 Zastúpená:    Michal Didik, starosta obce 

 Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

 Číslo účtu:   15127602/0200 

 IČO:    00329835 

 DIČ:    2020698548    

 Tel:    052/4285161 

 

a 

1.2 Zhotoviteľ:   GMT projekt, spol. s r.o. 

 Adresa:    Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov 

 Zastúpený:   Ing. arch. Slavomír Gmitter      

 Bankové spojenie:   ČSOB, a.s., pobočka Prešov 

 Číslo účtu:   4005486159/7500 

 IČO:    36 484 971 

 DIČ:    2020029154 

 IČ DPH:   SK2020029154 

 Tel:    051/7495988 

  

Preambula 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že náklady na dodanie projektovej dokumentácie na základe zmluvy 

o dielo medzi obcou Čirč a NUMERAL, spol. s r.o. uzatvorenej dňa 28.12.2010 na predmet zákazky: 

„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu na stavbe: Bytový dom 

v obci Čirč, 6 b.j. bežný štandard“, vrátane jej aktualizácie, budú zahrnuté v cene stavebných prác. 

Táto skutočnosť nebude mať vplyv na navýšenie celkovej ceny stavebných prác. 

 

II. 

Predmet dodatku 

 

1. Týmto dodatkom č. 1 sa dpĺňa čl. V bod 5.4 zmluvy o dielo č.27022013 zo dňa 27.2.2013 takto: 

 V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté náklady za vypracovanie dokumentácie na komplexné 

vyskúšanie, na prípravu a na vykonanie komplexného vyskúšania technologickej časti stavby, 

zaznamenávanie zmien do projektu stavby na realizáciu a vypracovanie záväzných podkladov pre 

vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. 

 Dopĺňa sa:  

 V cene diela sú ďalej zahrnuté náklady na vypracovanie  projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie a realizáciu na stavbe „Bytový dom v obci Čirč, 6 b.j. bežný štandard“, vrátane jej 

aktualizácie, vypracovanú firmou NUMERAL, spol. s r.o., Ťačevská 19, 085 01 Bardejov. 

 

 

 

 



 

 

 

 III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 1, zostávajú 

v platnom pôvodnom znení a nezmenené.  

 

2. Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluva strana obdrží po 1 rovnopise. 

 

3. Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli, na 

znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy. 

 
 

 

V Čirči, dňa 02.04.2013      V Bardejove, dňa 02.04.2013   

 

  

 Objednávateľ:                                   Zhotoviteľ: 


