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Dodatok č.3  
k zmluve o dielo  č.1/2008 zo dňa 30.12.2008 k dodatku č. 2 zo dňa 

15.01.2011 
uzatvorenej podľa § 536 a nasl.Obchodného 

 zákonníka č.513/91 Zb. 
 
 

I.  
 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 
Obstarávateľ:                            Obec Pružina 
     Obecný úrad 415 

018 22 Pružina                                                                        
 
 
Osoby oprávnené k jednaniu  
- vo veciach  zmluvných  a technických:      Michal Ušiak – starosta obce  
                                   
 
 
 
Zhotoviteľ:                                            Viktor Kvaššay  VK-SOK  
                                                       staveb. a obchodný kontraktor 
                                                       Zóna ľahkého priemyslu  
                                                                Považské Podhradie 323 
                                                                017 04 Považská Bystrica 
                                                                Zapísaný v živnostenskom registri na Okresnom úrade 
                                                                v Považskej Bystrici  -  č.1201/2002 
 

Zastúpený :                                           Viktor Kvaššay – riaditeľ a majiteľ firmy  
Bankové spojenie :                                  
IČO :                                                       17970270 
DIČ :                                                       SK 1020511525 
e-mail :                                                    
 
Osoby oprávnené k jednaniu 
- vo veciach zmluvných :                       p.Kvaššay Viktor - majiteľ firmy 
             
 
- vo veciach technických :                     p.Vladimír Šebák - vedúci HSV výroby 
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II. 
 

PREDMET DODATKU 

Zmluvné strany sa dohodli,že dodatkom č.3 sa zmluva o dielo č.1/2008 zo dňa 30.12.2008, 
predmetom ktorej je realizácia diela :  

 

 
SO-03 VODOVOD 

mení a dopĺňa nasledovne : 
 

Z dôvodu pridelenia dotácie pre rok 2012. 
Čl.II  PREDMET  ZMLUVY, bod č.4,sa dopĺňa nasledovne : 

 

Z dôvodu, uvedenom v predchádzajúcom bode, sa  zmluvná cena diela upravuje nasledovne : 
Čl.IV  CENA ZA DIELO, bod č.1,sa dopĺňa nasledovne : 

 

Pôvodná zmluvná cena diela pre celú stavbu                               380 044,12-Eur s DPH                                            
Cena stavby pre rok 2010                                                            209 128,50,-Eur s DPH 

            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nová zmluvná cena diela,upravená dodatkom č.3                       209 128,50,-Eur s DPH   
 
Nedeliteľnou súčasťou predmetného dodatku je položkovitý rozpočet prác a dodávok 
predmetného dodatku. 
 

 
Čl.V  TERMÍN UKONČENIA 

Nový termín ukončenia sa mení na: 20.05.2013 
 
 

Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania a tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo 
č.1/2008 zo dňa 30.12.2008 a  je vypracovaný v 2-och vyhotoveniach,z ktorých 1 si ponechá 
objednávateľ a  1 zhotoviteľ. 

Účinnosť dodatku č.3 : 

 
Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo,nedotknuté týmto dodatkom,zostávajú v platnosti. 
 
 
V   Považskej Bystrici dňa  23.02.2012 
 
 
          Obstarávateľ :                                                                        
 

Zhotoviteľ : 

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

Michal Ušiak                                                                    Viktor Kvaššay 
                       starosta                                                                                                             majiteľ firmy 
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