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D O D A T O K    č. 2 
 

k zmluve o dielo č. 18/2016, uzavretej dňa 23.8.2016  

 

I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

1. Objednávateľ: 

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, 

Hlavná 17, Trnava, 

v zastúpení riaditeľom Ing. Martinom Turčanom, 

osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 

a) zmluvných:                           Ing. Martin Turčan, 

b) technických:     Ing. Martin Turčan, Ing. Katarína Kapustová 

c) kontrolovať zhotovenie diela 

    v priebehu realizácie:           podľa bodu a), b) 

d) prevziať dielo:                      podľa bodu a), b) 

e) rozhodovať o zmenách a prácach naviac: podľa bodu a) 

bankové spojenie:     

IBAN:      

IČO:      00598 135, 

DIČ:     2021190963, 

IČ DPH:    SK2021190963, 

č. tel.: 033/3236434, č. faxu: 033/5936241 

email: skasz@skasz.trnava.sk 

 

2. Zhotoviteľ: 

Chameleo, s. r. o., 

Gusevova 3, Bratislava 

v zastúpení Mgr. art. Tomášom Kucmanom, 

osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 

a) zmluvných:                          Mgr. art. Tomáš Kucman      

b) technických:                        Mgr. art. Tomáš Kucman     

bankové spojenie:      

IBAN:       

IČO:      36686921, 

DIČ:       2022258095, 

IČ DPH:     SK2022258095 

č. tel.: 0905 100077,  

email: chameleon.tom@gmail.com 

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 42742/B  

 

uzatvárajú tento dodatok k zmluve o dielo č.18/2016 zo dňa  uzavretej dňa 23.8.2016 

týkajúcej sa reštaurovania súsošia Golgoty na Kalvárii v Trnave. 

 

 

II. 

PREDMET DODATKU 

 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s bodom 6.2.11 čl. VI. Uvedenej zmluvy o dielo 

realizovať v roku 2018 druhú etapu reštaurátorských prác na obnove súsošia Golgoty na 
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Kalvárii v Trnave  špecifikovanú v prílohe č.1 tohto dodatku - Rozpis II. etapy 

reštaurátorských prác pre obnovu súsošia Golgoty na Kalvárii v Trnave pre rok 2018. 

 

 

 

III. 

CENA DIELA 

 

3.1 Cena prác realizovaných v r. 2018 podľa špecifikácie uvedenej v bode 2.1 čl. II. tohto 

dodatku je stanovená na hodnotu 28.000,-eur s DPH, slovom dvadsaťosemtisíc eur 

včítane DPH, v členení: 

 

      Cena bez DPH             23.333,33 EUR    

  DPH 20%                4.666,67 EUR 

      Cena celkom s DPH             28.000,00 EUR 

 

3.2 Cena diela je špecifikovaná v prílohe č. 1 tohto dodatku - Rozpis II. etapy 

reštaurátorských prác pre obnovu súsošia Golgoty na Kalvárii v Trnave pre rok 2018. 

 

 

IV. 

ČAS PLNENIA 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy v rozsahu špecifikovanom v bode 2.1 

čl. II. tohto dodatku v termíne do 15.12.2018. 

 

 

 

 

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 18/2016 zo dňa 23.8.2016 zostávajú v platnosti. 

 

Dodatok bol zverejnený dňa 2.8.2018   ..... 

 

V Trnave, dňa 1.8.2018                             V ....................... dňa  .................... 

                                          

 

 

  

 

 

 

 

 ...........................................................                         ........................................................ 

               za objednávateľa:                                                           za zhotoviteľa:                                                                                

Ing. Martin Turčan,             Mgr. art. Tomáš Kucman 

         riaditeľ                konateľ 

 

 


