
 

DODATOK č. 1 

k  Zmluve o dielo č. 7/2018 

na zhotovenie stavby: 

Hlavná 17 - Obnova uličnej fasády na meštianskom dome 
uzatvorený  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 

 

I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

1.1    Objednávateľ: 

          Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

          Hlavná 17,  917 01  Trnava 
          v zastúpení riaditeľom  Ing. Martinom   T u r č a n o m 
          osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 
          a) zmluvných:    Ing. Martin  Turčan 
          b) technických:  Ing. Miroslav  Horáček 
          bankové spojenie: VÚB, a.s.,  pobočka Trnava 
          IBAN:  SK07 0200 0000 0000 0633 4212 
          IČO:    00 598 135 
          DIČ:    2021190963 
          IČ pre DPH:  SK2021190963 
          č. tel.:  +421 33 3236 437 
          e-mail: miroslav.horacek@skasz.trnava.sk 
          www.skasz.trnava.sk 
 
 
 
1.2     Zhotoviteľ: 

           Radoslav Lutzbauer  

           Jána Hajdóczyho 810/18,  917 01  Trnava 
           v zastúpení konateľom   Radovanom   L u t z b a u e r o m 
           osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 
           a) zmluvných:     Radovan  Lutzbauer                      
           b) technických:   Radovan  Lutzbauer                            
           bankové spojenie:  mBank                                                                                                                       
           IBAN:  SK14 8360 5207 0042 0122 0657 
           IČO:    40 085 643 
           DIČ:    1045851257 
           IČ pre  DPH:  / Nie je platca DPH / 
           mobil:  +421  905 869346  
           e-mail: lutzbauer@centrum.sk 
           zápis v Živnostenskom registri na Okresnom úrade v Trnave pod reg. č.: 207-16298 
                  
 

II. 

PREDMET  DODATKU 
 

2.1    Zmluvné strany  sa  v  náväznosti  na  ustanovenia  čl. X.  ods. 10.2  predmetnej  ZoD č.  7/2018  
         uzatvorenej dňa 16.04.2018 zvájomne dohodli na nasledovných zmenách: 
           
                                                               

IV. 

ČAS  PLNENIA 
 

4.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy:   „Hlavná 17 - Obnova uličnej fasády na 
        meštianskom dome“  v termíne do:  10.08.2018. 
 

        Odôvodnenie: 
        K predĺženiu termínu dokončenia dochádza z dôvodu posun výroby a osadenia  okien  a dverí na   
        prízemí predmetnej fasády.  Tieto práce zabezpečuje fi.: IMD & design s.r.o., Majcichov. 
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V. 

PLATOBNÉ  PODMIENKY 

 

5.1     Objednávateľ bude uhrádzať zhotoviteľovi  postupne cenu diela  čiastkovými faktúrami a koneč- 
          nou faktúrou.  Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi  vyúčtovanie dohodnutej ceny diela na základe 
          zhotoviteľom  vystavenej faktúry  a to do  14 dní  od jej doručenia objednávateľovi. 
 

5.2     Zhotoviteľ  sa  zaväzuje, že  bude  svoje  práce  vyúčtovávať  overiteľným spôsobom, čiastkové  
         faktúry  budú  zostavené  prehľadne  na  základe  súpisov  skutočne vykonaných prác. 
 

5.3     Zhotoviteľ má právo vystaviť  konečnú faktúru,  ktorá  bude mať náležitosti  daňového dokladu  
          po odovzdaní diela  a jeho prevzatí objednávateľom bez vád a nedorobkov.  
 

5.4     Ak čiastková alebo konečná faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným  
          právnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou,  objednávateľ má právo vrátiť ju do  termí-  
          nu  splatnosti  ( t. j.  do 14 dní od jej doručenia)   zhotoviteľovi  na  prepracovanie.  Oprávneným  
          vrátením   faktúry  prestáva  platiť  pôvodná  lehota  splatnosti.   Nová  lehota  splatnosti  začína   
          plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.  

 

 
 
 

         Ostatné  ustanovenia   Zmluvy o dielo č.:  07 /2018  zo dňa 16.04.2018 ostávajú  nezmenené a v 
         platnosti. 
 

         Zmluvné strany vyhlasujú, že si  Dodatok č. 1  prečítali,  porozumeli jeho textu a na znak súhlasu 
         s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 
 

        Tento dodatok  je vyhotovený  v  troch rovnopisoch,  z toho  dva rovnopisy dostane  objednávateľ 
        a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ. 
 

        Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
        nasledujúcim  po zverejnení na webovom sídle  Správy kultúrnych a športových  zariadení mesta 
        Trnava  ( www.sprava.trnava.sk ). 
 
 

          Dodatok č.: 1  bol zverejnený dňa: 31.05.2018 
 

  V  Trnave, dňa: 31.05.2018                                               
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

            ........................................                                                            .................................... 
                  za objednávateľa                                                                                                  za zhotoviteľa 

              Ing. Martin  Turčan                                                                               Radoslav  Lutzbauer 
             riaditeľ  SKaŠZ MT                                                                                               
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http://www.sprava.trnava.sk/

