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D O DA T O K č.10
k Zmluve o dielo č.04/01/Kan.

Čl.l. Zmluvné strany
1. Objednávatel'

Čl.II. Predmet dodatku č. 10 k ZoD č. 07/01/Kan., je naviac práca na stavbe:
"Verejná kanalizácia - Nitrianske Hrnčiarovce - rozšírenie" v členení

Petäfiho a Adyho ul. - prekládka čerpacej stanice:
SO 01 - Kanalizácia gravitačná
SO 02 - Kanlizácia tlaková
SO 03 - Čerpacia stanica - stavebná časť
PS 01 - Čerpacia stanica - technologická časť
Čerpacia stanica - elektrická prípojka

Rozšírenie kanalizácia - ul. Pri škôlke a Konečná:
SO 01 - Kanalizácia gravitačná
SO 02 - Kanlizácia tlaková
SO 03 - Čerpacia stanica - stavebná časť
PS 01 - Čerpacia stanica - technologická časť
Čerpacia stanica - elektrická prípojka

Vedl'ajšie práce, výkony a činnosti

Čl.III. Termíny zhotovenia diela (Lehota výstavby)

1. Článok III., bod 1. tejto zmluvy sa upravuje nasledovne:

Začatie prác na tejto časti: do 10 dní od odovzdania staveniska
Ukončenie prác na tejto časti: 10/2011 (podl'a finančných možností objednávatel'a)

ČI.IV. Cena diela, fakturovanie a platenie
2. Cena za zhotovenie naviac práce v rozsahu Čl.II. tohto dodatku a pripočíta sa k cene diela,

predstavuje sumu:
- cena bez DPH
- DPH 19%
- cena spolu s DPH

v rozsahu ponuky zhotovitel'a z 20.1.2010, ktorá je neoddelitel'nou súčasťou tohto dodatku.
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2. Zhotovitel'

Obec Nitrianske Hrnčiarovce
Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Mgr. Anna Vrábelová - starostka obce
DEXIA Nitra
0803587001/5600
00611182

: 2021103194

Ing. Marián Sahul STAVEKO
Benkova 13, 949 01 Nitra
Ing. Sahul Marián - riaditel' firmy
DEXIA Nitra

: 0804153002/5600
14410923

: SK1020396982

331 799,89EUR
63041,98EUR

394841,87EUR

••



či.x. Zánik zmluvy, odstúpenie od zmluvy, pozastavenie a prerušenie prác
- ČI.X. pôvodnej zmluvy sa doplňa o nový bod č. 14, ktorý znie:

14. Ak objednávatel' odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi ušli zisk vo výške tridsať percent
z ceny diela.

V ostatnom ostávajú nezmenené ostatné ustanovenia základnej Zmluvy o dielo č. 04/01/Kan.
Na tomto sa dohodli zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu
predmetný dodatok podpísali.

Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch kusoch pre každú zmluvnú
stranu. Po jeho podpísaný sa stáva neoddelitel'nou súčasťou Zmluvu o dielo č. 04/01/Kan.

V Nitre: 20.1.2010 V Nitre: 20.1.2010
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