Z 2021 - 247
DODATOK č. 1 k
ZMLUVE O DIELO č. ÚEZ: 109/2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších
predpisov medzi

Objednávateľ:
Sídlo:

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

00 603 317
2020887385
Prima banka Slovensko a.s.
IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007

zastúpená:

Mgr. Rudolfom Kusým, starostom – starosta

Kontaktná osoba:
Tel.:
Email:

Ing. Jozef Varga
0908766584
jozef.varga@banm.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Zapísaný:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
zastúpená:
tel.
email:

M.Cup Production s.r.o.
Na pažiti 14, 900 21 Svätý Jur
47065125
SK2023744514
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 88206/B
Tatra banka a.s.
SK24 1100 0000 0029 2489 2773
Ing. Jozef Michálik – konateľ
+421 905 609 275
jozef.michalik@mcup.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany konštatujú, že uzatvorili Zmluvu o Dielo na realizáciu diela: „Revitalizácia
športoviska Pionierska“
( dalej len Zmluva)

2. Zmluvné strany majú záujem upraviť určité ustanovenia Zmluvy a z tohto dôvodu uzatvárajú tento
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo, ktorého predmetom sú nasledovné zmeny:

Čl. VI – Financovanie, fakturácia a platenie
1.
2.

3.

4.

5.

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu, spôsobom
a v lehotách nižšie uvedených.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí dojednanú cenu za dielo čiastkovo mesačne,
na základe výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a
podpísaných objednávateľom, resp. osobou na to v Zmluve oprávnenou (ďalej len „výkaz
prác“), a to na základe jednotlivých čiastkových mesačných daňových dokladov - faktúr, ktoré
vystaví zhotoviteľ v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase ich vystavenia. Výkaz prác
bude v časti jednotlivých cien položiek zaokrúhlený na dve desatinné miesta na 1 euro cent.
Osoba splnomocnená objednávateľom vykoná kontrolu správnosti každého jednotlivého
výkazu prác, a vráti ho zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od jeho predloženia. V súlade
s potvrdeným, podpísaným výkazom prác zo strany objednávateľa, vystaví zhotoviteľ čiastkovú
mesačnú faktúru. Ako podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných
hodín podľa stavebného denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba
na tomto podklade bude zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená. V prípade, keď objednávateľ
s niektorými položkami výkazu prác nebude súhlasiť, vyznačí ich a dohodne sa so zhotoviteľom
tak, aby tento mohol fakturovať aspoň položky nesporné v dohodnutej miere. Ak nedôjde
celkovo k dohode, tak sporné položky budú riešené v rámci ďalšej faktúry, pokiaľ nebudú
objednávateľom celkom oprávnene odmietnuté.
Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé čiastkové mesačné faktúry za dielo je zhotoviteľ
oprávnený vystaviť po odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu vykonaných prác,
pričom zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku týchto čiastkových prác do 15 dní odo
dňa odsúhlasenia a podpísania vyššie uvedeného výkazu prác. Faktúra je súčasne prehlásením
zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné požiadavky.
Tieto jednotlivé mesačné čiastkové faktúry, ako aj nižšie uvedenú konečnú faktúru je zhotoviteľ
povinný doručiť objednávateľovi okrem tlačenej formy v počte 2 ks, aj v elektronickej podobe
na e-mail: jozef.varga@banm.sk, spolu so všetkými prílohami v tejto Zmluve uvedenými, ako aj
s fotodokumentáciou zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov. V zmysle uvedeného je
zhotoviteľ povinný ku každej čiastkovej faktúre priložiť všetky prislúchajúce podklady v zmysle
tejto Zmluvy, a to najmä:
- zápisnice, protokoly, certifikáty, rozbory, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach;
- vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
- 1x kópiu stavebného denníka v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovaných prác
a zabudovaných materiálov
- certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií;
- záručné listy;
- osvedčenie o akosti a kompletnosti,
- výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
a výrobkov,
- doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia
o vzniku odpadu)
- smenovky
- ako aj príslušnú fotodokumentáciu k fakturovanej čiastke
; a to ku všetkým prácam, materiálom, službám a pod. dodaným v zmysle odsúhlaseného
a podpísaného toho ktorého konkrétneho výkazu prác.
Konečná faktúra bude zhotoviteľom vystavená a zhotoviteľom objednávateľovi doručená v deň
podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, a po odovzdaní už úplne všetkých potrebných

6.

dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Konečná faktúra je súčasne
prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné
požiadavky.
Zmluvné strany si dohodli splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Faktúra musí okrem bežných náležitostí a príloh, obsahovať aj vyúčtovanie celého rozsahu prác
tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na základe súpisov prác.

Čl. II.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti bezo zmeny.
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých si každá zmluvná strana ponechá po 1
vyhotovení.
3. Vzťahy zmluvných strán osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne platnými predpismi.
4. Zmluvné strany sa pozorne a dôkladne oboznámili s ustanoveniami Dodatku č.1 k Zmluve o dielo,
porozumeli im, prijímajú ich a zaväzujú ich plniť.

V Bratislave 28.10.2021

V Svätom Jure : 28.10.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

–––––––––––––––––––––––Mgr. Rudolfom Kusý, v. r.
starosta

––––––––––––––––––––––
Ing. Jozef Michálik, v. r.
konateľ

