
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO 

zo dňa 04.05.2009 pre projekt: "Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ Rajec, Ul. Lipová" 

l)Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 

IČO: 00321575 

DiČ: 2020637102 

Bankové spojenie: VÚB Banka 

Čís lo účtu : 

V mene kt, koná: Ing, Ján Rybárik, primátor mesta 

(ďalej len "objednávatel"') 

a 
2)SENSIM, S.r.o., Hollého 372/33, 010 01 Žilina 

IČO : 43857434 

DiČ: 2022501008 

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a,s, 

Číslo účtu: 

V mene kt, koná: Ing. Katarína Drugdová, konaterka spoločnosti 

(ďalej len "zhotovitel"') 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 k Zmluve o die lo uzavretej dňa 04,05,2009 

podra ust, § 536 a nás I. Obchodného zákonníka (ďalej aj ako len "dodatok"), 

Čl. I 

Predmet dodatku 

Zmluvné strany sa dohodli na úprave nasledovných ustanovení zmluvy: 

V Čl. III Cena za dielo sa upravujú nasledovné body: 2C, 3,3 

Dňom 01.01.2011 nadobudla účinnosť zmena zákona č, 222/2004 Z, z, o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov, ktorou sa zmenila sadzba dane na 20% a preto Objednávate!' je povinný 

zaplatiť Zhotovite!'ovi cenu za dielo v nasledujúcej forme : 

2) Cena sa skladá z nasledovných položiek: 

C) vypracovanie monitorovacích správ 2151,26, € bez DPH, DPH 20% je 430,25 €, cena spolu s DPH je 

2581,51 €, 

Nárokovate!'ná suma bude podra schváleného rozpočtu zo Zmluvy o NFP v sume 2560,00 € s DPH , 

3.3 Cena diela za vypracovanie monitorovacích správ bude uhradená podl'a článku III., bod 2C) pred 

doručením záverečnej monitorovacej správy na riadiaci orgán na základe vystavenej faktúry 

zhotovite!'om, 



ČI.2 

Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú týmto dodatkom dotknuté. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v 4 výtlačkoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 2 

vyhotovenia. 

V Žiline, dňa 01.03.2011 

Ing. Katarína Drugdová 

Zhotovitel' 

t-,~1 
----+-1- - --
Ing. Ján Rybá \ik 

Objednávate' 


