
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO 

Č. 12016  

 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom  

znení na zhotovenie projektovej dokumentácie 

  

Čl. I. 

Zmluvné strany 

1.1  Objednávateľ:    

 Názov a sídlo:   Obec Hraničné 

 Adresa:    Hraničné č. 91 - Obecný úrad , 065 22 Mníšek nad Popradom 

 Zastúpená :    Mgr. Miroslav Pokrivčák – starosta  obce 

 Bankové spojenie :   VÚB, a.s. 

 Číslo účtu :    xxxxxxxx/0200 

IČO :     00329984   

 DIČ :     2020698526 

 Tel :     052/4395112, 0918 384201 

          

1.2  Zhotoviteľ 

 

  Názov a sídlo:   Ing. Vladislav Slosarčik 

  Adresa:    Okružná 851/30, 064 01 Starí Ľubovňa 

  V zastúpení:   Ing. Vladislav Slosarčik 

  Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa 

  Č. účtu:                            xxxxxxxxxx/0900 

  IČO:    33069123 

  DIČ:    1023705639 

  IČ DPH:   Nie som platca DPH 

  Tel:    0903 492 475 

        

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 12016 zo dňa 04.01.2016 , 

ktorým sa upravuje Čl. VI Zmluvy o dielo č. 12016 platobné podmienky, bod 6.1, a to nasledovne: 

  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe financovania diela: Na  úhradu         

dohodnutej ceny budú pre dohodnuté splátky vystavené čiastkové faktúry(daňový doklad). 

 1. faktúra vo výške 1 316,00 € s DPH bude vystavená po dodaní projektovej dokumentácie. 

            2. faktúra vo výške 1 316,00 € s DPH bude vystavená 30. 06. 2016. 

            3. faktúra vo výške 1 316,00 € s DPH bude vystavená do 30. 11. 2017. 

            4.Splatnosť faktúr sa stanovuje na 14 dní. Cena diela je konečná.  

         Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo v požadovanej kvalite a v uvedenej cene. 

 
2.2.    Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.  

 

2.3    Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 obidvoma zmluvnými stranami  

         a účinnosť deň po dni jej zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa. Je vyhotovený v 2-och 

         výtlačkoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 1 výtlačku. 

2.4    Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom tohto dodatku č. 1 boli oboznámení, že nebol uzatvorený 

         v tiesni, ani za iných, jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

Hraničné,  dňa  31.10.2017      Stará Ľubovňa,  dňa 31.10.2017   

 

Za objednávateľa         Za zhotoviteľa       

 signed        signed 

……………………………        …………………………… 

              Mgr. Miroslav Pokrivčák     Ing. Vladislav Slosarčik 

                    starosta obce                 konateľ 


