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Dodatokč.5
k ZoD č. 01/09/Re zo dňa 08.01.2009 na dielo .Koromľa - Realizácia protipovodňových opatrení
v obci. "

ČlánokI.
Zmluvné strany

1.1. Objednávatel'
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:

Obec Koromľa
072 62 Koromľa
Ján Medvid', starosta obce
00325350
2020740832

1.2. Zhotoviteľ
Názov:
Sídlo:
Obchodný register:
Štatutárny zástupca:
iČO:
lČDPH:
Banka:

REKOS spol. s.r.o.
Perečínska4511, 069 01 Snina
Okresný súd v Prešove, vložka č. 2195/P, oddiel: Sro
Ing. JozefKotos, konateľ a riaditeľ spoločnosti
31704069
SK20205l2186
VÚB, a.s., pobočka Snina, č.ú.: 5045146532/0200

Na základe rozhodnutia RO, kde výdavky za stavebný objekt S003 Informačná tabuľa sú posúdené ako
neoprávnené v plnej výške, pretože dochádza k časovej a vecnej duplicite s výdavkom 637004 Všeobecné
služby, sa zmluvné strany dohodli na zúžení stavebného diela a práce na stavebnom objekte S003 sa nebudú

. vykonávať .. Objekt S003 Informačná tabuľa nie je nevyhnutný na naplnenie cieľov projektu, pretože
Publicita a informovanosť bude zabezpečená prostredníctvom 637004 Všeobecné služby v súlade s Dizajn
manuálom.

4.Cena diela

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú tento dodatok a menia predmetnú zmluvu takto:

4.2 Zmluvné strany sa dohodli na nezhotovení stavebného objektu SO 03 Informačná tabuľa. Dôvodom
vypustenia predmetného objektu z celkovej objektovej skladby Je jeho nefunkčnost vo vzťahu
k charakteru stavebného diela.

Pôvodná cena diela bez DPH:
Objekt SO 03 Informačná tabul'a:

300 922,66 EUR
- 2 688,17 EUR

Nová cena diela bez DPH:
DPH 19 % /fakt. do 31.12.2010/:
DPH 20% :
Cena vrátane DPH /19 % + 20%/:

298 234,49 EUR
9953,04 EUR
49170,01 EUR

357 357,54 EUR

DPH bude účtovaná podľa platných predpisov v čase plnenia predmetu zmluvy.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť hore
uvedenej zmluvy aje vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dvapo obojstrannom odsúhlasení dostane
každá zo zmluvných strán. .
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