
Objednávatel':
Sídlo:
Z,astípená:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČo:
DIČ:

a

zhotovíteí:
Síd1o:
Zastupená:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČo:
DIČ:

Dodatok č. 2
k zmluve o dielo

OSTPOL §LOVAKIÁ, §.r.o.
Gemerská 5, 984 01 Lučenec
Marian Svorad, konateť
SLSP, a.s.
sK93 0900 0000 0050 5286 6263
47 627 760
sK2a2402l670

COSTRUO spol. s r.o.
Pamý mlyn č. 5142,984 01 Lučenec
Ing. Jozef Princ z, konatet
VIIB, a.s.
§K22 0200 0000 0026 8555 7459
3l 588 794
SK2020465018

Zmluvnó strany sa dohodli na znene a doplnení Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 1 1.07.20Ig
lďalej len zmluval a to nasledovne:

I.

1) Bod 4.1. zmlur,y sa mení nasledovne:

,,Cena za vykonanie dieia je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona é. t8/19g6 Z.
z. ocenáchvzneni neskorŠÍch predpisov avzmysle vyhl. MF SR 8711996 Z. z., ktorou sa
zákon o cenách vykonáva v zneni neskorších predpisov.

Zmluvná cena celkom bez DPH (EUR) - 207 974,73

Slovom: Dvestosedemtisícdevflt'stosedemdesiatštyri eur sedemdesiattri centov

Zhotoviteť uplatňuje pri fakturácii tzv. tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní
stavebných Prác platiteťom dane z pidanej hodnoty inému platlteťovi dane'z pridanej
hodnotY Podťa § 69 ods. 12 písm. j) zákona ě, 22212004 Z. z. Ó dani z pridanej hodnoty v
znení neskorších predpisov. "

2) Bod 4.8. zmlur,y sa dopíňa o nasledovné:

,,Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podťa platn;ých právnych
PredPisov, fakturovanú cenu bez DPH, na ktorej zhotovitel' uvedie ilovnú informáciu
,,Prenesenie daňovej Povinnosti" (tzv. tuzemský prenos ,daňovej povinnosti pri dodaní
stavebných Prác platiteťom dane z pťrdanq hodnoty inému platitiťovi dane 

-z 
pridanej

hodnotY Podťa § 69 ods. 12 pism. j) zákona č. 22212004 Z. z. Ó dani z pridanej hodnoty v
znení neskorších predpisov). "



il.

Ostatné ustanoveniazmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 2 nadobúda piatnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 2 oboma
zmluvnými stranami.

Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch originálnych lyhotoveniach, pričom každý
účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č. 2.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 2 je zrozumttel'ným a určitým prejavom
ich slobodnej a vétžnej vóle, ktory nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok, ktoré by mohli spósobiť jeho neplatnosť, naznak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Lučenci dřn 15.03.2020

zhotoviteť:

O§TPOL SLOVAK|A s,r.o. -ó-

., Gemerská 5, 984 01 Lučenec|ca: 47 627 7 6Q, lČ DPH: SK2024o21 ó70




