Dodatok č. 8
k zmluve o dielo zo dňa 01.07.1993
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.

ZMLUVNÉ STRANY:
Objednávateľ:

Obec Pružina

sídlo:

Obecný úrad 415, 018 22 Pružina

zastúpený:

Michal Ušiak, starosta obce

IČO:

00 3177 330;

bank. spojenie:
číslo účtu - IBAN:
Tel. spojenie:

042/ 435 80 01;

e-mail:
starosta@pruzina.eu ;
Osoby oprávnené k jednaniu vo veciach zmluvných
a technických:
p. Michal Ušiak – starosta obce
Zhotoviteľ:

Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obchodný kontraktor

Sídlo:

Považské Podhradie 323 017 04 Považská Bystrica

Zastúpený :

Viktor Kvaššay – riaditeľ a majiteľ firmy

Zapísaný:

v Živnostenskom registri na Okr. úrade v Považskej Bystrici;

IČO :

17970270;

DIČ :

SK 1020511525;

Bankové spojenie :
číslo účtu - IBAN:
Tel. spojenie:
e-mail :
sekretariat@vk-sok.sk
Osoby oprávnené k jednaniu
- vo veciach zmluvných :
p.Kvaššay Viktor - majiteľ firmy;
- vo veciach technických :
p.Vladimír Šebák - vedúci HSV výroby;

PREDMET DODATKU:
Zmluvné strany sa dohodli, že dodatkom č.8 zmluvy o dielo zo dňa 01.07.1993, predmetom
ktorej je realizácia diela "Pružina - kanalizácia a ČOV; Rozšírenie kanalizačnej siete Pružina a
Ďurďové; Vybudovanie 55 kanal. prípojok" sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať v roku 2016
dodávku a montáž kanalizácie DN 300 vr. príslušenstva:
- rozšírenie vetvy E v dĺžke 350 bm s výkopovými prácami, realizáciou kanalizácie
DN 300, so štrkopieskovými obsypmi potrubí a spätným zásypom, so štrkov.
povrchovou úpravou komunikácie vo výkopovom páse v šírke záberu komunikácie;
- osadenie 9 ks betónových kanalizačných šachiet;
- osadenie 20 ks odbočiek kanalizačných prípojok na potrubí;
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ČAS PLNENIA:
Začiatok prác:

dňom podpísania tohto dodatku;

Ukončenie prác:

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

CENA DIELA:
Trasa E:

175 438,60 Eur bez DPH;
210 526,30 Eur s DPH;

dotácia: 200 000 Eur + spoluúčasť obce 10 526,30 Eur = suma celkom;

Nedeliteľnou súčasťou dodatku je položkovitý rozpočet prác a dodávok.
Práce a dodávky budú vyfaktúrované jednorázovo, po ukončení diela a podľa skutočne
vykonaných prác a dodávok, do výšky ceny tohto dodatku uvedenej vyššie.
Platnosť a účinnosť dodatku č. 8 :

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúceho dňa
od jeho zverejnenia a tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 01.07.1993.
Dodatok je vypracovaný v 4-och vyhotoveniach, z ktorých 3 x vyhotovenie dodatku si
ponechá objednávateľ a 1 x vyhotovenie dodatku si ponechá zhotoviteľ.
Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú
v platnosti.

V Pružine, ...............................

V Považskej Bystrici, ...............................

Obstarávateľ :

Zhotoviteľ :

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

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

Michal Ušiak
starosta

Viktor Kvaššay
majiteľ a riaditeľ firmy

2

