
Dodatek č. 1 ke SMLOU
DLE $ 2s86 A NASL. ZAKONA ANSKY ZAKONIK (dále jen,,občanský

zákoník")

Objednatel: rovronČNÍ oovry noŽNov, spol. s r.o.

Sídlo l.máje l000, 756 61 RoŽnov pod Radhoštěm

Zastoupeny Ing. Jindřich em Žákem, jednatelem

IČ 483 90 453

DIČ c2483904s3

Zápis v obchodním rejstříku
objednatelje zapsán v obchodnim rejstříku vedeném Krajským
soudem v ostravě odd' C vložka 6035

Bankovní spojení Raiffeisen bank, a.s.

Číslo účtu

Osoba oprávněnájednat
ve věcech smluvních

Ing. Jindřich Žák, jednatel

Telefon 602 764 753

E-mail zak@komercnidomy.cz

dále jen,,objednatel" na straně jedné

Zhotovitel COMMODUM, spol. s r.o.

Sídlo Valašská Bystřice 225,756 27

rČ 46s7',7238

DIČ c246577238

Zápis v obchodním rejstříku U KS v ostravě, oddíl C, vložka 3318

osoba oprávněnájednat
ve věcech smluvních

Milan Zezulka, j ednatel

telefon 57t 646 430

dále jen jako,,Zhotovite1" na straně druhé.

objednatel aZhotoviteljednotlivě jako,,Smluvní strana" a společně jako 
',Smluvní strany".

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.8.2018. Předmětem
dodatku je změna ceny za dílo a změna termínu plnění.
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l. Dodatkem se ruší znění ust. čl. 2 CENA uÍr,a v rozsahu cenového ujednání:

Cena díla celkem :

Cena bez DPH
DPH21%
Cena celkem s DPH

Rekapitulace změny ceny díla na základě dodatku č' l
Název méněpráce vícepráce

Nové znění ust. čl. 2 CENA DÍLA v rozsahu cenového ujednání:

Cena díla celkem :

Cena bez DPH
DPH21oÁ
Cena celkem s DPH

2783 206,-Kč
584 473,-Kč
3 367 6'.79,-Kě

2 774 363,52Kč
582 61ó'38 Kč
3 356 979'90 Kč

rozdtl

ostatní ujednání čl. 2 se nemění.

2. Dodatkem č. 1 se mění ustanovení čl.3 MÍsTo A TERMÍN PLNĚNÍ takto:

Nejzazší termín dokončení předmětu plnění: 31'1' 2019

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Sm1uwími stranami'

Dodatek č. 1 je lyhotoven ve 4 stejnopisech, znichŽkaždý bude považovánza prvopis. Každá Smluvní

strana obdrží po dvou stejnopisech.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem dodatkem č. 1 souhlasí , roz:ttmi ji a zavazuji se k jejímu

plnění, připojují své podpisy aprohlašují, žetento dodatekbyla uzavřenpodlejejich svobodné avážné

vůle.

V Rožnově pod Radhoštěm dne !'0'tl')Ut\

Za Objednatele

KoMERčNÍ oovry RoŽNov. spol. s r.o.

V Rožnově pod Radhoštěm dne
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Záměna zděných příček

sanitární kabinky

ZA -245 818,1 1 236 r09,40 -9',l08,'71

Stavevbní úpravy -220 937 ,56 2',16 703,72 55 766,16

Skutečné provedení

ZTI+Yytápěni

-186 3s5,73 131455,80 -54 899,93

Celkem -653111,40 644268,92 -8 842,48


