
Dodatok č. l k 

ZMLUVE O DIELO 
č.4/2012 zo dňa 09.10.2012 

Uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov 

Objednávateľ: 

Zastúpený: 
Sídlo : 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu: 
Telefón/fax : 
e-mail : 

Čl.l. 

ZMLUVNÉ STRANY 

OBEC Vojany 
Štefan Czinke, starosta 
Obecný úrad vo Vojanoch, Vojany č. 72, 076 72 Vojany 
00332127 
2020540137 
VÚB a.s. 
2951489058/0200 
056/6395234 
ouv@.centrum.sk 

Zhotovitel' : Attila Hires- ST A VEBNÁ ČINNOSŤ 
Adresa: P.O. Hviezdoslava 25/20, 079 Ol Veľké Kapušany 
Právna forma: živnostenské podnikanie 
Zapísaní v živnostenskom registri č. 807 - 11829 na obvodnom úrade Michalovce 
Štatutárny orgán: Attila Hires, podnikateľ 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných : Attila Hires 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických : Attila Hires 
IČO: 40 010 007 
IČ DPH: 1020898087 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu: 
Mobil : 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 
0551556865/0900 
0907 257 039 

Objednávateľ a zhotoviteľ dňa 09.10.2012 uzatvorili Zmluvu o dielo č.4/2012 na zhotovenie 
diela : "Spevnené plochy k polyfunkčnej budove v obci Vojany" v rozsahu uvedenom 
v súťažných podmienkach a oceneného výkazu výmer. 

V súlade s článkom XII ods .l tejto Zmluvy o dielo č.4/2012 zo dňa 09 .l 0.2012 sa 
objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene nasledovných článkov a odsekov tejto zmluvy. 
Týmto dodatkom sa nahrádzajú pôvodné časti zmluvy, z dôvodu zníženia a aj zvýšenia 
rozsahu vykonaných prác, ktorých potreba bola zistená až po začatí vykonávania diela : 



Čl.II. 
Predmet zmluvy 

l. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác s názvom : "Spevnené plochy 
k polyfunkčnej budove v obci Vojany". Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok 
stanovených v tejto zmluve a v rozsahu podľa súťažných podkladov, krycieho listu 
rozpočtu a jeho prílohy zo dňa 01.11.2012, zrealizuje stavebné práce a vyhotoví dielo. 

čuv. 
Zmluvná cena 

l. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a považuje sa za cenu maximálnu platnú počas trvania zmluvy 
okrem prípadov uvedených v bode 3 čl.III. Cena je uvedená v členení : 
a) cena bez DPH 49540,71 Eur 
b) DPH 20% 9 908,14 Eur 
c) cena spolu s DPH 59 448,85 Eur 

slovom : päťdesiatdeväťtisíc štyristoštyridsaťosem eur a osemdesiatpäť centov 
vrátane DPH. 

2. Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer zo dňa 01.11.2012, ktoré 
spoločne s rekapituláciou ceny sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako prílohy č. l 
a č .2 tejto zmluvy. 

Obecné zastupitel'stvo Vojany schválilo uzatvorenie tohto dodatku uznesením číslo : .. 1.f..L .... 
zo dňa 08.11.2012. 
Ostatné časti a odseky zmluvy zostávajú nezmenené. 
Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na internetovej 
stránke obce. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy o dielo č.4/2012 zo dňa 
09.10.2012. 
Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 
dostane dva vyhotovenia. 
Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzatvorený na základe ich práva, slobodnej 
vôle, vážne, určito a zrozumiteľne. Po prečítaní na znak súhlasu pripájajú svoje vlastnoručné 
podpisy. 

Vo Vojanoch, 12.11.2012 

Štefan Czinke 
starosta 

Vo Vel'kých Kapušanoch, 12.11.2012 

Attila Hires 
súkromn)' podnikateľ 
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