Dodatok č.6/2016kZ0D
06/2004 na zhotovenie stavby
„Cistiareň odpadových vôd”

1.
1.1 Objednávateľ:
Zastúpený :
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

1.2 Pôvodný zhotoviteľ:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

1.3 Zhotoviteľ:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

Zmluvné strany

Obec Pástovce 935
74 Pástovce 51
Oto Mésaroš, starosta obce
587 583
vÚB Želiezovce
29020 -152/0200

Mladostav spol.s r.o.
935 56 starý Hrádok 40
Michal Mladonický, konateľ
36551252
2020157810
SK2020157810
SK05556000000007199757001

MOCOOP spol. s r.o.
935 56 starý Hrádok36
Ing. Vojtech Duba, konateľ
34103601
2020401922
SK2020401922

čSOB a.s.
SK53 7500 0000 0040 0789 0585

Pokial tak kontext bude vyžadovať, Objednávateľ, Pôvodný zhotoviteľ a Zhotoviteľ môžu
byť ďalej len samostatne „Strana” alebo spolu „Zmluvné strany".

11.

Predmet dodatku

2.1 Predmetom dodatku č. 6/2016 k ZOD 06/2004 je:
2.1.1 Dohoda o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o dielo (Zmena zhotoviteľa)
na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 09. 08. 2016.

111.

Postúpenie práv a povinnosti zo zmluvy

3.1 Dňa 20.05.2004 uzatvorili Objednávateľ a Pôvodný zhotoviteľ ZOD č. 06/2004 na
objem prác špecifikovaných v predmete zmluvy v hodnote 371.559,90 €, ktorý
bol dodatkami č. I až 5 upravený na hodnotu 521.092,60 €.
Pôvodný zhotoviteľ stratil dispozíciu ukončiť zmluvu a splniť svoj záväzok
vyplývajúci mu z uzavretej zmluvy o dielo č. 06/2004 ( na základe Zmluvy o
predaji časti podniku ).
3.2 Zmluvné strany na základe spoločného rokovania sa dohodli na tom, aby všetky práva
a povinnosti zo zmluvy o dielo č. 06/2004 boli postúpené z Pôvodného zhotoviteľa
na Zhotoviteľa, ktorý vstúpi do postavenia Pôvodného zhotoviteľa a ukončí
zmluvu o dielo v dohodnutých a vopred schválených intenciach.
3.3 Účelom dohody o postúpení práv a povinností je nahradenie Pôvodného
zhotoviteľa v Zmluve o dielo zhotoviteľom za podmienok dohodnutej v
tomto dodatku.
3.4 Pôvodný zhotoviteľ realizoval od podpisu Zmluvy o dielo č. 06/2004 práce objednané
objednávateľom ku dňu podpísania dodatku v hodnote 346.658,60 €. Zostatková
hodnota diela na základe ZOD 06/2004 a dodatkov 1-5 je 174.434,00 €.
3.5 Pre naplnenie účelu tejto dohody týmto Pôvodný zhotoviteľ, so súhlasom
Objednávateľa k dátumu účinnosti :
a) postupuje Zhotoviteľovi všetky práva Pôvodného zhotoviteľa voči
Objednávateľovi vyplývajúce zo Zmluvy o dielo a dodatkov č. 1-5
b) Všetky záväzky a povinnosti Pôvodného zhotoviteľa voči Objednávateľovi
vyplývajúce zo Zmluvy o dielo
(ďalej a) a b) spolu len ako „práva a povinnosti").
Pre zamedzenie pochybnosti je postúpenie práva a povinnosti zo Zmluvy o dielo
medzi Pôvodným zhotoviteľom a Zhotoviteľom bezodplatné.
3.6 S poukazom na bod 3.5 Zhotoviteľ dnešného dňa prijíma povinnosť plniť záväzky,
t.j. preberá všetky práva a povinnosti Pôvodného zhotoviteľa vyplývajúce zo

Zmluvy o dielo, pričom sa Zmluva o dielo mení na dvojstranný zmluvný právný
vzťah Objednávateľa a Zhotoviteľa bez ďalšej účasti Pôvodného zhotoviteľa,
3.7 Zhotoviteľ týmto súhlasí, že od dňa podpísania dodatku a na základe postúpenia
práv a povinností zo Zmluvy o dielo, berie na seba plnú zodpovednosť voči
Objednávateľovi za kvalitu diela.

IV.

Záverečné ustanovenia

5.1 Ostatné náležitosti ZOD č. 06/2004 a dodatkov č. 1 — 5 ostávajú nezmenené.
5.2 Tento dodatok je neoddelitilnou súčasťou ZOD č. 06/2004.
5.3 Tento dodatok je vypracovaný v troch vyhotoveniach. Každá zo zmluvných strán
obdrží jedno vyhotovenie.
5.4 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

09. 08. 2016 09. 08. 2016 V Pastovciach
V Starom Hrádku

r.o.
Oto Mésaroš

—

starosta obce

09. 08. 2016 V Starom
Hrádku

Michal Mladonický

—

konateľ spol.

MOCOOP, spol. s r.o.
935 56 starý Hrádok 36
ICO: 34 103 601

IČ DPH. SK2020401922

Zhotoviteľ - MOCOOP spol. s r.o.
Ing. Vojtech Duba - konateľ spol.

