
Dodatok č. 1
k Zmluve  o dlelo č. 2022/01

uzatvoľeneJ medzl :

1.i     objednávatef
Názoy:
Sídlo:

;čtg:utámyoigán:
Dlč:
Bankové €pQjenlo:

Obec Rudňa"
Rudňany 234, 053 23 Rudňany
Bc. F`Bstislav Newlrth, starosta
00 329 533
2020717842
Všeobecná úverová banka, a.s.

lBAN:
SWIFT:
Zástupca eplnomocnený na ľokovanie vo veciach:
8) zmluvných:
b) technic%h:
ltontakt:

(ďalej ien `0"ednávater)

1.2      Zhotoviteľ

Názov:
Sídlo:
štstutámy orgán:

rggT'sanáw
Dlč:
lč Dpl1:
Bankovó epojanĺe:
lBAN:

Bc. Ftastislav Nouviľth, staľosta
lng. Ra®ti®l®v Fablan
e.mail : sta{g_8t_a_©.qdri©nľ.Sk, tel.+421/53/4170122

I.N.V.E.S.T.  a.s.
oravská Jaaenica 345. 029 64 0ľavská Jasenica
ln8. Jozef liutko
oR 0kľeSného Súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10293/L
36 398 594
2020129661
SK2020"9861
Včoobocná úveľová banka, aé.

SWIFT:
Zástupca eplnomocnený na rokovanie vo veci.aoh:
a) zmJu`mých:                                            lng. Jozof Hutko
b) t®chnk;kýcri:                                             ing. Viadimíľ Mušák
Kontakt:                                                  emall: hutko®lnvestas.®k, tel.: 0907812845

(ďaleJ ien fflotoviter)

1.

Zmluvné .trany sa dohodll na uzatyorení Dodatku č.1 k Zmluve Q dlelo č. 2022/01 uzatvorenej clňa
27.04,2022 ( d'alej len zmluva ) v tomto zr©ní :

Čl. V. CEl\lA DIELA sa článok 4 mení n88ledovne :

Oom z@ vnotov®nic prodmetu Zmlwy Sa nemení.  Úpľava čffinlai predstavuje Íozčlenenie ľozpočtu
v zmysle projektovej dokumentáclo:

Bytoyý d-aTódink#vytBve"ťCENACELJ(OM
bna t" Dpl1 DPH 20% Cena s DPH
1 626 568,67 325113,73 1 950 682,40

133 201,86 26 640,38 159 842,24
1 758 770,53 351 754,11 2 110 524,G4

Slovom: d`m milióny stode3ať(lsíc paťstod`/adsaťštyri eur šesťdesjatštyľi centov



Náklady z ľozpočtov

SO 01                Hlavnýobjekt

1            Stav ebná éasť
2             Vhútornä kanallzäciô
3            \hútomý vodov od
4              Vykuľovanle

Ele ktľolnštaLácla,  centľál í`y bateľk}v ý systé ír\
bleskozvod a uzeľmenie

0            Ele ktľk;ká požiar" slg"llzácla
7              Hlasová slqľializácLa požlaru

s             Štru ktuľovfflá kabe láž
9             \ffT a člastočná ]okáma ľekuperácla

S002

SO03

§004

S00§

SOOS

SO07
SOOS

SO09
SO10

8.3

Pai'kovaclo plochy (Paíkovacle , Sp®vnené pLoehy,
chodni'ky)
Spevnené plocliy a chodníky (Parkovacie,
spevľ`ené plochy, chodnfky)
Oplotenls
Sadové úprayy (Paľkovacle, spevľ`ené p€ochy,
chodnlky)
Prlpp| ka splaš kov ej kanallzácie
PripQika dažďovej kanaiizácie
PrlpQjka vodovodu
Pripqĺ ka plynovod u
Prlpojka NN

1,758,770.53

1,62 §.568.87

1 ,255 5ô5 87

29,074 61

77,570.08

100,438  77

85,686 56

18,204  52

15,514 86

23,528.33

21, 985.10

133.201.86

6.830_38

45`13106

32.17359

3160,23

3\685.15

23.022`93

a 4S2 55
4,i65`75

6.580 22

2,110,524.64

1,950 ,682.40

1,506,679 04

34  889 53

83,084  07

120,526 52

102t 823 87

19.445 42

18,617 83

28,234 00

26,38212

159`842.24

8` 196  46

54 , 1 57  27

38,608 31

3,792 28

4,4221S

27ú627  52

10,143 06

4,998(90

7í S96 26

čl. Vlll. STAVENsl(O sa dopĺňa nasledovne :

Zhotoviter  zabezpečí  zaľiadenie  stsveni3ka.   Zhotov`ľteľ  je  pwjnný  zabezpečiť  riôdne  vytýčenie
stavenl.ka  apoča.  výstayby  .a   riadne  etar@ť  o  základnó  smei.ové  a   výškové   body,   a   to   až
do odovzdanla   Dl®la   objednávsteľovl.   Zhotovft®ľ   zab®zpečí   i   podrobné   vyúčenie  jednotlivý€h
objektov  a zodpovedá   za  jeho  správnoeť.   Prác®  8  tým  spojené  sú  súčasťou   navrhľiutej   ceny.
Na stavenLsko  môžu  vstupovať ]ba  poverení zamestnanci  objedľiävatel'a,  alebo  Zhotovlteľa,  príp.
niml  pover®né  tľetie  osoby,  čo  je  povinný  zabezpeč!t  Zhotovfteľ.   Pred  začatĺm  pľác  Zhotoviteľ
vypracuje a prodloží Objednóvateľovi  POV v zmysle článku  lv. bodu  4.5 Zmluvy a  zast@vovací plán
(c®lkovú  .ituáclu  etavby).  Zhotoviteľ j®  povinný  poskytnúť Objednávatel'ovi  a koordinátorovl  BOZP
všetku povinnú súčlnnoeť pre vypracovanle plánu bezpečnosti a ochľany zdľavia pľi pľácl k okamiliu
odovzdanja a prwzatia staveniska. V pľípade porušenla povltinostl podl'a tohto bodu je Zhotoviteľ na
žlsdoeť  Objednáyateľa  povínný  zaplatiť  zmlwnú  pokutu  vo výške  30,-EUR  za každé  jednotlivé
poľušeme.

8.11          Najneskôľ do  l0 (desíatich)  kalendámych dní po odovzdaní a  prevzatí Diela je  zhotovltel'  povlmý
yypľatsť etavenieko a upľaviť ho tak. ako určiije pľoJektová dokumentácia. V prípade, že projektová
dokumentácla  toto  neuĺčuje,  tal<  Zhotovlteľ vypraco stavenisko a  upľaví  ho  do stavu,  v  akom  ho
pľevzal.  Ak stavenisko  nebude v dohodnutom  temine vypratané alebo  upravené  do dohodnutého
stsyu jc Objediiávateľ opráyľieíiý óčtoyať Zhotoviteľovi zmlwnú pokutu yo výške 50,-  EUR za každý
deň, počas ktorého bude stavenieko užívať neoprávnene, a to až do dň@ vypíatania Stavenigka.

8.12          Zhotoviteľ je  povinný  v zmysle  článku  v  bodu  5.1.2.  tejto  zmluvy  zabezpečiť  nepľetržité  fyzické
stráženlo stsvenBka, a to po celú dobu tľvanle stavby, t. j. odo dňa prevzatia staveriiska Zhotovitel'om
do dňa  odovzdanla  a pĺevzatia  Díela  Objednávateľom, pokiar ea  Zmlwné strany nedohodnú  lnak.
Uvedená  pov[nnoôť  platí aj  pľe  pripady  preĺušeni?  Stavby, keď Sa  stavebné  práce  nevykonávajú.
V pripade poiušonia tefto povinnosti je Zhotoviter povimý na žiadosť objednávateľa uh radit' zmiuvľi ú
pokutu vo výške 10,-   EUFZ za každý deň porušenia tejto povinnosti.  FyziclúTi stľóžením stavei`iska
sa  rozumie ozická  ochram  podľa  § 8 pism, b) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní siiižieb y
oblastl  súkromnej  bezpečnosti  a  o  zmene  a  doplnení  iiiektorých  zákonov  (zákon  o  súkromnej
l]ezpečnostl) v znení neskorších predpisov (ďalej len ;ákon o SBS"). Zhotoviter znáša zodpovednosť
za splnenĺe povlnno6tí súvisiacich 5 0zickým  strážením ®taveniska podľa  zákona č. 18/2018  Z. z.
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o ochrane oeobných úddov a o zmene a doplnenĺ niektoúch zákonov v znení neskorších pľedpisov,
naľladenla  EurópSkeho parlamentu a  Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla  2016 o ochrano fyzických

:#®bmŤ::;p574Cuá,V::ítvť®oobbn;Cnhéu::V.íve:Íeoov=ľ::epúodhaťo:,FÚ#FÚoLúĺdíaá;V4.go2E6,:„rušuje

9.4

9.7

9.9

čl. lx  `/YKONÁVAr\llE DIELA sa dopĺňa rúslodovn® :

Zhotovfteľ  v  plnej  mieľe  zodpovedá  za  bezpečnoeť  ®  ochranu  zdľavia  všetkých  ostb  v  mieste
stav®nbka,    dodťžlavanio    všetkých    všeobecno-záväznýcli    pľávnych    pľodplsov    týkajúcich    sa
bozpečnostných    azdravotných     požladaviek    na    atavenlgl(o     (naJmä     Nai.bdenie    Vlády    SR
č. 396/2006 Z.   z.   o  minlmálnych   bezpečnostných  a zdľavotných   požíadavkách   na   etavenisko)
a zsbezpečí  lch  vybaveni®  ochrsnnými  pomôckami.  V  prípsde  icli  nedodĺžiavania  .a  Zhotoviteľ
zaväzuJ® uhradLť na ž]adosť Objednávatoľa zmluvnú pokutu 10,-EUR za každýjednotllvý preukázaný
prĺpad. Všotci pracovníci Zliotovĺtera ako aJ  lch subdodávatelia budú  riadne označeni pľíslušnosťou
ku svojmu zam®etnávat®Íovi a budú noslť refl®xnó veety, pevnú obuv a ochrannú pľilbu v pľípadoch,
k®dy to ukladá zákon. Zhotovfteľ má povlnnosť dodržlavať plán BOZP a dodržiavať pokyny vydané
koordinátorom  BOZP.  Ďalej  sa  Zhotovitel'  zaväzq®  dodržiaveť liygienlcké  predpisy.  Zhotoviteľ  sa
zaväziL|®    pruať    prlmeľané    opatrenia,    aby    svojou    čjnnosťou     nenarušjl     l)ezpečnosť    osôl)
nachádzajúcicli  ea  v pľlestoroch,  kdo  sa  Di®lo  vykonáva,  al{o  1 lných  osôb  pohybujúcich  sa  mimo
stavoĺ`iska,    vľátane    riadneho    označenia    vstupov    na    staveni3ko    a umiestnenia    označení
preblehajúck;h  ®tavebných  prác.  Zhotoviteľ  Je  povlnný  m  základe  zákona  č. 314/20ol Z.   z.  o
ochrano   pľed požiaml   v   platnom   zn®ní  zabezpečlť   požlarnu   asistenčnú   hliadku   na požlarne
nebezpočných prácach, a to v ľozsahu určonom touto právnou noľmou.

Zhotovfteľ je  povlnný  byť  poístený  pi.e  prípad  zodpovednostl  za  Škodu  spôsobenú  vykonávaním
člnností Zhotovfterom alebo subdodávateľom/mi Zliotovlteľa v zmysle tejto Zmiuvy, 8 minimáinym
llmitom polstného plnenia vo výške zmluvnej  ceny  Diela s Dpll ® ®m, že poletná zmluva  musí byť
uzatvoroná m roalizáciu konkľétneho Diela, tzn. na predm®t tojto Zmluvy, a musí byť platná až do
ča€u  rladneho  vykonsnia  Diela.  Zhotoviteľ  nesle  vočl  ObJednávateľovl  zodpovednosť  aj  za Škody
spôeol)ené činnosťou svojlch subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám.  Doklady o poistení (poistný
certifil{át alebo zmlLJva o poistenD Zliotoviter predložĺ Objednávaterovi k nal`lladniitíu pred podpisom
tejto   Zmlu`/y.   Zhotovlteľ   Je   i)ovlmý   preukázať   ich   platnoSť   aj   opätovne   kedykol'vek   počas
vykonávania  diola  do  3  (troch)  dní,  pokiar  o  to  ObJednávateľ  požiada.  V  prípade  omeškanla  S
opätovným  predložením  dokladov je  Objednávatoľ  opľávnený  požadovať  od Zhotovlteľa  zmlwnú
pokLitu  vo výšk® 30,- Em  za každý,  aj  začatý  deň  omeškania, a to  až  do  splnenla  tefto  zmluvnej
povlnnosti.  Vpľĺpado,  ak  sa  preukáže,  že  Zhotoviteľ  nezabezpečii  poistenio   počas  ceiej  doby
re3lizácle Diela, má Objednávateľ náľok na zaplatenl® jodnoľazovej zmluvnoj pokuty vo výške 100,-
EUR za každó obdoble, počas ktoróho Zhotoviteľ rezabezpečil poistenie. Pre vylúčenie pochybností
sa má za to, Ž® u sankcie podľa tohto bodu zmluvy kumulujú. Ak Zhotoviteľ nepreukáže piatnosť
polstenia podľa tohto bodu ľiajneskôr do 10 dni odo dňs doručenja výz\q/ Objednávatera, bude toto
považované  za podetatné  i)orušenie  Zmluvy.  v dôeledku  ktorého  je  Objednávatel'  oprávnený  od
zmluvy odstúplť.

Zliotoviteľ  vymonuje  zodpovedného  a  kompet®ntného  zá5tupcu  (stavbyvedúci),  ktorý  bude  trvalo
riadiť pľáco na stavenlsku. Ak lde o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým Zhotoviteľ pr®ukazoval
technlckú  spÔ€obllost  alebo  odbomú  spôeobiloeť  v  proceee  voľojrého  obstanávanla,  výsl®dkom
ktorélio j® táto Zmluva, Objednávater j® oprávn®ný odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že ne6píňa
rovnaké podml®nky ako stavbyvedúci,  ktorým Zhotoviteľ pľeukazoval technlckú Spôeob«osť @lebo
odbomú epô8®bilosť v procese ver®jného obstarávanla ever`tuálne po predchádzajúcom upozornení
požaclovať výmenu  skôľ  schválenóho  stavbyvedúceho  v zmysle  bodu  12.1  Zmluvy.  ObJednávateľ
môže   požiadt   Zhotoviteľa,   aby   bezodkladne   odvolal   zprác®   na   Dielo   ktorúkoľvek   osobu
zamestnanú Zhotoviteľom alebo jeho subdodávatel'om, ktorá podl'a názoru Objednávateľa zrcužíva
•voJu  tunkciLi,  alobo j®  nospôsobllá,  alobo je  nedbalá  v riadnom  plnení  svojich  povinností,  alebo
ktoľej  prftomnosť  m  etavenisku  je  považovaná  Objednávaterom  za nežiaducu  z  objektívnych  a
preukázatoľných dôvodov. Osoba takto odvolaná z práco n@ Dlolo bude Zhotovlteľom b®zodkladno
nahrad®ná  lnou  o.obou,  Zhotovitď je  povinný zabezpečiť  prítomnosť stavbyvedúceho  na  stavbo
počas  roallzácl® etavby,  a to  každý deň,  počas  ktoľého sa  vykonávajú  stav®bné  práce.  V prípade
nedodržanla tejto povinnosti je objednávatoľ oprävnený požadovať od Zhotovitel'a zmluvnú pokutu
vo  výške  50,- EUR  za  každý  deň  zlstenla  porušonls  teJto  povínnosti.  Podkladom  na preukázanie
porušenia   tefto   povinno®ti   je   záp].   €tavebného   dozou   v.tavebnom   denníku,   prípadne   inej



oprávnenej   o3oby  za   Objednávateľa.   Nedodržanie   tejto   povinnostl   sa   považvjo  za   podstatné
poľušenle Zmluvy.

9.17       Zliotoviterje povinný najneskôr ku dňu začat]a prác predložiť objednávateľovl zmluvu na odoboranie
odpadov  uzatvorenú  s  osobqu  maJúcou  oprávnenie  podľe  zákona  o  odpadocl`  na nakladanie  co
všetkýml odpadml, ktoľé vznlknú prl plnení pr®dm®tu Zmluvy e ktorých pôvodcom Je objednávatei'.
V   pri.pade   zánlku   takejto   zmluvy  jo   Zhotoviter   povinný   bezodkladne   zabezpečiť   a   p?edložiť
Objednávatoľwl  najneskôľ do  3  (troch)  pracovných  dní od  zániku  zmlwy  novú  zmluvu  splňajúcu
podmi®riky  podľa  prvej  vety  tohto  bodu  Zmiwy.  Ak  Zhotovĺteľ  nopredioží  ku  dňu  začatia  píác
ObJednávateľovl  zmluvu  na odoberanie  odpadov,  budo  toto  považovanó  za podstatnó  porušenle
Zmluvy, v dôsledku ktorého je Objednávateľ opnávnený od Zmluvy odstúplť; v takomto prípade má
Objodnávator pňvo uplatniť si vočl Zhotovftel'ovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny
dlola  `mÉtan®  DPH  doliodnutej  v  te/to  Zmluve.  V  prĺpado  omoškanla  e opätovným  predložením
dokladov, tzii. predložením  novej zmluvy podl'a dľuhej vety tohto bodu, je objednávateľ oprávnený
požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 50,-EUR za l(aždý deň omeškania; omeškanie s
opätovným pľdlož®nĺm dokladovje považované za podstatnó porušenie Zmluvy, v dôeldku ktoíého
j®   ObJednávat®ľ   oprávnený   od zmlu\Íy   odetúplť.   Obj®clnávater   má   tiež   právo   uplatniť   S]   vočl
Zhotovit®ľovl zmluvnú pokutu vo výške jednďazovo 1596 z ceny diela `ritane DPH dohodnutej v tejto
Zmluve. Zmluva na odobeľanl® odpadov musí byť platná až do času ľiadneho vykonania Diela.

9.25          V pľĺpado, ak zriotovit®ľ nedoplní na účst objodnávateľa zábezpeku v lehoto podra i)odu 9.24 tohto
článku  Zmlu`Í]/ je povinný zaplatiť Obj®dnávateľovl zmluvnú pokutu v sume 30,- EUR za  každý deň
om®škanla so splnením tejto povinnostl, maximálne do výšky 5 % zábezpeky.

čl. lx.  VYKONÁVAl\llE DIEIA sa článok 22 a 26 mení naôledovno :

9.22           Za účelom zabezpečenla spln®nia povinnosti zhotoviteľa vykonsť Dielo riadne s včas zhotoviteľ zložil
prod  podplsom  tejto  Zmiu`Íy  na  účst   objedľiávstera   uv®d®ný  v rihiaví  tejto  Zmluvy  finančnú
zábezpeku  vo  výške  1%  zceny  dlela  ! DPH  podľa  článku  V.  bodu  5,4  tejto  Zmlu\/y  (  ďalej  len
„záb®zpeka ` )

9.26

10.2

10.8

10.9

Objedľiávat®ľ vráti Zhotoviteľovi zloženú zábezpeku mDlodovn® :

9.26.1   70 % zloženej zábezpeky do 15 (päthástlch) kalendámych dní po odovzdani a pľevzati Dlela
m  základe  prebeľacleho  protokolu  podpĺ.aného  oboma  Zmlwnýml  stranaml  v zmygle
článku  X.  tejto  Zmluvy  a odstninení  vád  a nedorobkov  v ňom  uv®dených,  a to  na účot
Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy a

9.26.2    30 96 zlož®noj záb®zpeky najneskôľ do 30 (tridsLatlch) kal®ndárnych dnĺ odo dňa doručenia
pĺeomn®j  žiadostl  Zhotovltora  o `ritenle zvyšn®j  častl zábozpeky objednávateľovl, žladost
Jo Zhotoviteľ opíávnený vyt`otoviť po up}nutí záručneJ doby v zmy®le článku Xl.  bodu 11.1
tejto Zmluvy, a to na účet Zhotoviteľa uvedenóho v záhlavĺ tejto Zmluvy.

čl. X.  ODO\®ANIE DIEIJ\ sa sa dopíňa nasledovne :

Ak Zhotovi.teľ oznámi Objednávateľovi, že Dielo jo pripľavené na odovzdanle a pri preboracom konanĺ
•a  zistí,  Že  Dielo  nie je  podľa  podmienok  Zmlwy  ukončené  alebo  pripravenó  na  odovzdanie, je
Zhotovlteľ povlnný uhradlť Objednávateľovl všetky náklady tým vznlknuté a zároveň je objednávateľ
oprávn®ný pažadovať od Zhotovlteľa zmluvnú pokutu vo výške 500.-EUFt.

Objednávater má pľávo prevziať aj Dl®lo, ktoró vykazuJe drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia
uŽívanlu  diela.  V tom  pľípade jo  Zhotovfteľ  povlnný  odstľániť tieto  nedostatky  a  vady  v  termĺne
uvodenom  v  zápise  o odovzdaní  e  prevzatí.  Ak  Zhotovltoľ  neodstráni  tleto  nodoôtatky  a  vady
v dohodnutom  termíre,  jo  obj®dnávat®ľ  oprávnený  požadovať  od  Zhotovfteľa  zmluvnú  pokutu
30,-EUFt za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstľánenĺm. Objednávateľ nie je
povlnný prevziať Dielo vykazujúc® nedostatky alebb dľobné vady. Odstránenie vád a n®dostatkov sa
uvedie v zápjee o odovzdaní a pľevzati Diela.

Zhotovfteľ  jo  povlnný  v  primeranej   lehoto  odstrániť  n®dostatky  alebo  dľobnó  vady,  aj   ked'  8a
domnleva,  že  za  uvedené  nedoetatky  nezodpovedá.  Náklady  na  odstránenle  v  týchto  sporných
pn.padoch   neoie   až   do rozhodnutia   súdu   Zhotovlteľ.   Ak   nepristúpi   Zhotovĺteľ   k   odstľáneniu
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nedostatkov a  drobných vád v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vád, rújne§kôr
však do 5 (píatich) dní po pisomnom vyzvaní Objednávateľa, môže Objednávateľ voči Zhotoviteľovj
upl@tn* zmlwnú pokutu vo výške 30,-EUR za každý deň. o ktoľý Zhotoviteľ k lch odstľáneniu pristúpl
neSkôr.

čl. Xl.  ZÁFZUKA sa sa dopĺňa nasJedovne :

11.5          Zhotoviteľ jo  povinný  pľistúpď  neodkladne  k  Qdstraňovaniu  reklamovanej  vady,  najneskôr  však
do 5 ®latlch) dní po doručení reklamácio. Ak tak neuľobí, je Objednávateľ oprávnený požadovať od
Zhotovfteľa  zmluvnú  pol{utu  30,-  EUF!  za  každý  deň,  o  ktorý  k odstráneniu  vád  pristúpi  neskôľ.
Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvneJ pokuty nárol( na pľípadnú náhľadu škody. Náklady na
odstránenle reklamovaľiej vady nesie Zhotoviteľ aj v spomých pľi.padoch, až do vyĺieš®nia sporu.

čl. Xll. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÄN  Sa sa dopíňa nasledovne :

12.1          Zhotoviteľ je pwinný vykonávat predmet tojto zm luvy prostredníctvom kval ifi kovaný€h osôb , ktoúmi
Zhotovĺtoľ pĺ\eukazoval splnenl® podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že
nagtan® Sltuáci8, žo budo potrebnó nahľadiť najakú kvalitikovanú o8obii, nová kvalifikovaná osoba
musi  spíňať  rovnaké  požiadavky  ako  boli  požadované  na  preukázanie  splnenla  technickej  alebo
odbomej   spôsobilosti   podľa   §   34   ods.1   pÍ®m.   g)   zákona   oveľejnom   obstaľávaní   uvedené
v oznámoní/výzve.  l{aždú  výmenu  kvalifikovaiiej  osoby  musí schváliť  Objednávateľ.  V pľĺpade,  že
k výmeme kvalifikovanej oSoby dôido bez 6úhla3u objednávatera, bude sa to považovat za podstatné
porušenle zmlwnej povinnosti s objodnávat®r bude oprivneriý odstúpiť od tejto Zmlu\Íy. V pľípade
poĺušenla  tejto  povlriností  Zhotoyfteľom  je  objednávatel'  oprávnený  požadovať  od  Zhotoviteľa
zmluvnú pokutu ioo,- Em za každé jednotlivé poľušenie.

Ostatnó u®tanovenis zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnostl

Tento  dodatok  č.  i  jo  vyhotovený  v  Štyľoch  ľovnoplsooh,  z  ktoľých  tri  dostane  objednávateľ  a  jeden
Zhotovlteľ.

Zmluvnó .trany vyhl@sujú, že obsah tohto dodatku č.1 je zľozumiteľným a uľčitým prejavom  k:h slobodnej
a vážneJ vôl®, ktorý nebol  urobený v tlesni za  nápadn® ne\modných podmlenok,  l«oré by mohli spôsobiť
Jeho neplatnosť. iia znal{ čolio pĺlpájajú ®voje podpisy.

V Rudňanoch, dňa

Za objednávatera:

Bc. Rastlslav Néuvirth. eta rost8

V Rudňanoch, dňa

Za Zhotovjtel'a:

iä.á.."j.;-zefJú.ú.Íri-ó.,-.;.;é.á`§í'e.á.ä.Ó.r.é.ä;ä.;.á.i.;.iÝá


