DODATOK č. 1 K ZMLUVE o DODANÍ SLUŽBY
uzatvorenej dňa 20.3.2014 podľa 5 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
medzi
Technické služby mesta Tvrdošín, Pod Velingom 263, 02774 Tvrdošín

a

RNDr. Zdeněk Potyš, HGS-hydrogeoservis, Platanová 3229/23, 010 07 Žilina
1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Objednávateľ:

Technické služby mesta Tvrdošín
Pod Velingom 263
027 74 Tvrdošín

Štatutárny zástupcovia:

|čo:

Marián Ondrašák

Číslo účtu:
Telefón:
E-mail:

00490628
2020568858
SK2020568858
VÚB, a.s., RP Tvrdošín
SK17 0200 0000 0000 0933 1332
043/5322660
tstvrdosin©mail.t-com.sk

1.2 Dodávateľ:

RNDr. Zdeněk Potyš, HGS-hydrogeoservis

DIČ:

IČDPH:

Bankové spojenie:

Platanová 3229/23
010 07 Žilina
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:

IČDPH:

Zapísaný:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
E-mail:

RNDr. Zdeněk Potyš
178 62 035

1020536979
SK1020536979
Ministerstvo životného prostredia SR - číslo zápisu v registri
geologických oprávnení: 1028
Všeobecná úverová banka a.s. pobočka Žilina
SK66 0200 0000 0021 5634 8432
0903509106
potys©mail.t—com.sk

Predmet dodatku k zmluve o dielo:
Predmetom dodatku zmluvy o dielo je zmena pôvodnej zmluvy zo dňa 20.3.2014 v súvislosti
zmenou ceny monitorovacích prác. Ztoho dôvodu sa upravuje a doplňa znenie pôvodnej
zmluvy v kapitole:

4. CENA— upravujú sa body:
4.1
Cena za práce realizované v rozsahu predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z., v jeho platnom znení.
4.2 Ročná cena za práce vykonávané v súvislosti s monitorovaním podzemných a povrchových vôd, priesakovej kvapaliny a monitorovania procesu tvorby a zloženia skládkových
plynov činí 5 004,76 EUR bez DPH. Uvedená cena je špecifikovaná podrobným rozpočtom, ktorý tvori prilohu č. 1 tejto zmluvy.

4.3
4.4

cene bude účtovaná aktuálna sadzba DPH v zmysle platného zákona o DPH.
Cena služby pre obdobie do konca roka 2020 je stanovená ako cena pevná a platia pre
ňu jednotkové ceny v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že pre
K

ďalšie roky možno cenu upraviť na základe objektivizovaných cien vstupov dodávateľa
a jeho subdodávateľov, a to formou dodatku ktejto zmluve. Cenu tiež možno upraviť
formou dodatku k tejto zmluve, ak na základe požiadavky objednávateľa dôjde k rozší—
reniu rozsahu prác.
Ostatné body pôvodnej zmluvy o dielo uzavretej dňa 20.3.2014 ostávajú v platnosti.
Dodatok k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 20.3.2014 je vyhotovený na 2 stranách v 2 exemplároch a obsahuje 1 prílohu, z ktorých objednávateľ a dodávateľ obdržia 1 exemplár tohto
dodatku vrátane prilohy.
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