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Dodatek č. 1  

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

k provedení díla 

 

„Lanové centrum Cheb – rekonstrukce dětského lanáčku a houpačky“ 

 
mezi těmito smluvními stranami: 

 

1. objednatelem:    město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 19-528331/0100 

 Zastoupená:   Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

 

a 

 

   zhotovitelem:    Unipark s.r.o. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Prešově, oddíl: s.r.o., vložka 

č. 37748/P 
       se sídlem:   Slavkovská 210, 059 86 Nová Lesná, Slovenská republika  

       IČO:                 52206092 

       DIČ:   SK2121136941 

 bankovní spojení:  Tatra Banka, IBAN: SK74 1100 0000 0028 2400 4986   

 zastoupený: Mgr. Vladislav Novýsedlák, jednatel 

 (dále jen „zhotovitel“) 
 

 

Preambule 
 

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

Preambule 

 

Vzhledem k tomu, že se na realizovanou stavbu vztahuje přenesená daňová povinnost dle § 92a – 92i  

Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., dochází ke změně čl. IV Cena, odst. 1. 

 

I. 

Předmět dodatku 

 

 

 

Původní znění odstavce 1. článku IV. Cena smlouvy o dílo ve znění: 

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, ve výši:  

 

 3 600 285,00 Kč bez DPH; 

   756 059,85 DPH v Kč; 

 4 356 344,85 Kč včetně DPH. 
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se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

 

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, ve výši:  

 

 3 600 285,00 Kč bez DPH; 

    
 

 Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy. 

 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném 

registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

 

V Chebu dne …………….                                      V Chebu dne ………………... 

 

 

 

 

______________________      _______________________ 

za zhotovitele        za objednatele 

Mgr. Vladislav Novýsedlák, jednatel     Mgr. Antonín Jalovec, starosta   


