Dodatok Č. 1
k zmluve o dielo

1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Objednávatel':
Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená na rokovanie:
Sídlo:
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO:
DIČ

Mesto Čadca
Ing. Milan Gura, primátor mesta
Ing František Ščury, vedúci oddelenia výstavby a stavebného poriadku
Námestie slobody 30, 02201 Čadca

003139Tl
2020552974

1.2. Zhotovitel':

Ing. arch. Marián Pivarči - autorizovaný architekt
Gaštanová 3077/25, 010 07 Žilina
Ing. arch. Marián Pivarči
lno arch. Marián Pivarči

Štatutárny zástu pca:
Osoba oprávnená na rokovanie:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ

I

17783607
1022419035

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení dodatku Č. 1 k zmluve o dielo Č. 1/2012 (ďalej len "dodatok"
v príslušnom gramatickom tvare) uzavretej pre vypracovanie Územného plánu mesta Čadca Zmena
a doplnok Č. 3 medzi Mestom Čadca ako objednávatel'om a Ing. arch. Mariánom Pivarčim - autorizovaným
architektom ako zhotovitel'om v Čadci dňa 18. 01. 2012 podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej
len "pôvodná zmluva" v príslušnom gramatickom tvare), a to v zmysle ustanovenia čl. 10 VŠEOBECNÉ
DOJEDNANIA, bodu 10.2. pôvodnej zmluvy

2. PREDMET DODATKU
Predmetom tohto dodatku je úprava nasledujúcich zmluvných ustanovení pôvodnej zmluvy:
2.1. Do čl. 3. OBSAH
nasledovný text:

A ROZSAH

PREDMETU

PLNENIA,

bodu 3.1. pôvodnej

zmluvv

sa doplňa

,,17. Sklady
18. IBV Lány."

2.2. V čl. 5. ČAS PLNENIA, bode 5.1. pôvodnej zmluvv sa slová: "l. etapa - Územný plán mesta Čadca
Zmena a doplnok Č. 3 - návrh do 2 mesiacov od podpisu zmluvy" nahrádzajú slovami:
,,1. etapa - Územný plán mesta Čadca Zmena a doplnok

Č.

3 - návrh: do 30. 04. 2012".

2.3. V čl. 6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY, bode 6.1. pôvodnej zmluvv sa slová: "Celková cena diela
predstavuje 5 400 € (slovom päťtisícštyristo eur) s DPH s nasledovným členením
- cena bez DPH 4500 €
- DPH 20 %:
900 €
- spolu
5 400 €"
nahrádzajú slovami "Celková
s nasledovným členením:

cena diela predstavuje

- cena bez DPH: 5000 €
- DPH 20%:
1 000 €
- spolu:
6000 €."

sumu 6 000 € (slovom:

šesťtisíc eur) s DPH

2.4. V čl. 6. CENA A PLA rOBNÉ PODMIENKY, bod 6.2. pôvodnej zmluvy sa slová: " ... - faktúru Č. 2
vystaví zhotovitel' po dodaní troch paré Územného plánu mesta Čadca - Zmena a doplnok Č. 3 - čistopis
v tlačenej forme a 1x OVO objednávatel'ovi vo výške 2 000 € (slovom: dvetisíc eur)" nahrádzajú slovami:
"... - faktúru č. 2 vystaví zhotovitel' po dodaní troch paré Územného plánu mesta Čadca - Zmena
a doplnok č. 3 - čistopis v tlačenej forme a 1x OVO objednávatel'ovi
vo výške 2 600 €
(slovom: dvetisícšesťsto eur) (vrátane DPH)."

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1. Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu
ho potvrdzujú svojimi podpismi.
3.2. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú nezmenené.
3.3 Tento dodatok je vypracovaný
zhotovitel'.

v šiestich vyhotoveniach,

z ktorých štyri obdrží objednávatel'

a dva

Zhotovitel':
Ing. arch. Marián Pivar i - autorizovaný architekt

V Čadci, dňa 19.42012

V Čadci, dňa 19.4.2012
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