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t/C/j äO/lj Didatok č. 1 

uzatvorený podľa §§ 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

1. ZMLUVNÉ STRANY: 

1.1 Objednávateľ : Mesto Prievidza 

Námestie slobody č. 14 

971 01 Prievidza 

Štatutárny orgán : JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 

Zástupca splnomocnený na rokovanie 

vo veciach technických : Mgr. Edita Mrázová - vedúca odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP 

Bankové spojenie : VÚB, a. s. pobočka Prievidza, č. ú. 16626-382/0200 

IČO: 318 442 
DIČ:2021162814 

1.2Zhotoviteľ : T M G , a.s. 
Sídlo, resp. miesto podnikania : 

Priemyselná 9A 
971 01 Prievidza 

Kontaktná adresa : Priemyselná 9A 
971 01 Prievidza 

Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Toman, predseda predstavenstva 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach 
a) zmluvných : Ing. Jozef Hrbáčik, člen predstavenstva 

Ing. Ján Hromada, člen predstavenstva 

b) technických : Ing. Jozef Hrbáčik 

Bankové spojenie 
IČO 
DIČ 
IČ DPH 
Zapísaný 

UniCredit Bank Slovakia, a.s., č.ú. 6610361046/1111 
31 645 909 
2020469352 
SK2020469352 

OR OS Trenčín, oddiel: Sa, vl. č. 305/R 



2. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

- V Článku 2. sa dopĺňa odsek 2.2., ktorý znie: 

2.2 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo sa uzatvára podľa § 45 a podľa § 9 ods.3 zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

3. PREDMET ZMLUVY 

- V Článku 3. sa dopĺňajú odseky 3.8, 3.9 a 3.10, ktoré znejú: 

3.8 Zmluvne strany sa dohodli, že z predmetu zmluvy vykonania diela - stavby na 
základe projektu „2. Realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny 
a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 - Vodozádržné 
opatrenia v intraviláne mesta Prievidza" sa vypúšťa objekt č. 03 - Kopanice, 
ktorý sa na základe uznesenia Výboru volebného obvodu č. IV - Kopanice zo dňa 
11. Júna 2012 nebude realizovať. 

3.9 Uznesenie Výboru volebného obvodu č. IV - Kopanice zo dňa 11. Júna 2012 
tvorí prílohu tohto Dodatku č. 1. 

3.10 Ostatné stavebné objekty a k nim prislúchajúce výkazy výmer ostávajú 
zachované. 

5. CENA 

- Článok 5. znie: 

5.1 Cena za dielo je dohodnutá za celý predmet diela, dohodou podľa zákona 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 

44 094,58 EUR, cena bez DPH 

8 818,92 EUR DPH 

52 913,49 EUR, cena s DPH 

slovom päťdesiatdvatisíc deväťstotrinásť eur a štyridsaťtri centov 

Kalkulácia ceny - položkovitý rozpočet tvorí súčasť tejto zmluvy o dielo. 

5.2 Cenu tvorí: 

SO 01 chodník na Hviezdoslavovej ulici cena celkom s DPH: 23 201,86 € 

SO 02 Mierové námestie cena celkom s DPH: 15 797,56 € 

SO 04 chodník na sídlisku Žabník cena celkom s DPH: 13 914,08 € 

5.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená suma zohľadňuje všetky priame, nepriame 
náklady a primeraný zisk potrebný na realizáciu uvedeného diela. 

5.4 Cenu diela je možné meniť len na základe dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť 
vopred prerokovaný s objednávateľom a podpísaný obidvomi zmluvnými 
stranami. 
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10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

10.1 Tento Dodatok č. 1 k zmluve je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých 
zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach. 

10.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

10.3 Ostatné body zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. 

V Prievidzi, dňa V Prievidzi, dňa..tí.f 

Za objednávateľa: / Za zhotoviteľa: 

1(50:31646909 DIČ:2020469352 
lč pT9 D?H- C i c o n ^ ' o ^ w 

Priemyselné 9A © 
871 01 PRIEVIDZA 

T M G a.s. 

člen predstavenstva 
Ing. Jozef Hrbáčik 

Priemyselné 9A (i> 
071 01 PRIEVIDZA 

IČO:31645909 DIČ:2020469352 
IČ ore O P H - ^WOTfWaSB,., 

T M G a.s. 

Ing. Ján Hromada 
člen predstavenstva 
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Uznesenie Výboru volebného obvodu č. I V - Kopanice 
zo dňa 11. júna 2012 

Výbor v o l e b n é h o obvodu č. IV - Kopanice: 
1) Nesúh l a s í 

s výs tavbou nového chodn íka pre peších na sídl isku Kopanice medzi ul icami Gorkého 
a energetikov a ž iada túto výs tavbu zastaviť. 

2) Žiada 
oprav iť jes tvujúci chodník , ktorý je vytvorený z be tónových panelov a vedie cez park 
pod lekárňou. 

M i c h a l Dob iaš - predseda V V O č. IV 

V Pr ievidzi dňa 11.06.2012 


