Dodatok č.3
k
Zmluve o dielo
o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov
I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo forme IBAN:
Zastúpený:
Osoba oprávnená na jednanie
-vo veciach zmluvy:
-v technických veciach:
Tel:
E-mail:

Obec Jakubova Voľa
Obecný úrad, Jakubova Voľa 67, 082 56
00327174
2020711506
Prima banka , a. s.
SK36 5600 0000 0085 9331 8001
Ing. Magdaléna Sasaráková, starostka obce

Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Právna forma:
Zapísaný v registri:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo forme IBAN:
SWIFT (BIC) kód:

CBR s.r.o.
Hollého 29, 083 01 Sabinov
45 562 776
2023045255
SK2023045255
s.r.o.
Okresného súdu Prešov, oddiel Sto, vložka č. 23096/P
Ing. Peter Bujňák - konateľ
SLSP a.s.
SK24 0900 0000 0050 4248 6080
GIBA SKBX

Ing. Magdaléna Sasaráková
Ing. Magdaléna Sasaráková
0911 382 666
starosta@jakubovavola.sk

II.

Predmet dodatku č.3

1. Predmetom dodatku č.3 je zmena zmluvy o dielo na predmet zákazky: „Jakubova Voľa
Rekonštrukcia miestnych komunikácií “ v bode 1. Čl. VI. Fakturačné a platobné
podmienky predmetu zmluvy nasledovne:
Vypúšťa sa:
Právo na fakturáciu: Zhotoviteľ bude mať právo na fakturáciu po celkovom ukončení stavebného
diela a prevzatí objednávateľom. Fakturácia bude nasledovná:
a) samostatná faktúra za odvodňovaciu priekopu
b) dve faktúry za objekt „VETVA B“ a to jedna vo výške 15 000,00 € a druhá vo výške rozdielu
predloženej ponuky .

Nahrádza sa:
Právo na fakturáciu: Zhotoviteľ bude mať právo na čiastkovú fakturáciu na základe súpisu
skutočne vykonaných prác po zrealizovaní určitej časti predmetu zákazky. Fakturácia bude
nasledovná:

a) samostatná faktúra za odvodňovaciu priekopu
b) dve faktúry za objekt „VETVA B“ a to jedna vo výške 15 000,00 € a druhá vo výške rozdielu
predloženej ponuky .

III. Záverečné ustanovenia
1. Dodatok č.3 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia
po jeho podpise po dve vyhotovenia.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č. 3 ostávajú v platnosti.
V Jakubovej Voli, dňa 10. 12. 2018
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

---------------------------------------Ing. Magdaléna Sasaráková,
starostka obce

------------------------------Ing. Peter Bujňák,
konateľ spoločnosti
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