Dodatok č. 1 Zmluve o dielo –zo dňa 23.05.2016
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej tiež ako „Zmluva“) medzi:
Objednávateľ:
Názov:
Obec Svinia
Sídlo:
Hlavná 87/10, 082 32 Svinia
IČO:
00327760
DIČ:
2020548167
Štatutárny orgán:
Miroslav Nawrat– starosta obce
Bankové spojenie:
Sberbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
4340005404/3100
(ďalej tiež ako „Objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zápis:

Skaya s.r.o.
Školská 102, 044 15 Nižná Myšľa
47 443 006
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
Oddiel:Sro, vložka číslo: 33841/V
Iveta Dulovičová- konateľ
2023907776

Konajúci:
DIČ:
IČ DPH:
(ďalej tiež ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu tiež ako „Zmluvné strany“)

1.

I.
Preambula
Účelom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.05.2016 je úprava, doplnenie a spresnenie
vybraných ustanovení Zmluvy podľa článku II – Predmet dodatku tohto Dodatku č. 1.
II.
Predmet dodatku

1. Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:
V článku III. Cena diela sa mení a dopĺňa bod 3 nasledovne a bude znieť:

„Cena diela bude uhradená na základe vystavenej faktúry zhotoviteľom v dvoch častiach –
1. časť vo výške 50% bude uhradená po odovzdaní diela a 2. časť v rovnakej výške bude
uhradená po obdržaní kladného vyrozumenia zo strany Ministerstva vnútra, týkajúceho sa
schválenia príslušnej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ku ktorej sa projektová
dokumentácia vzťahuje, resp. do 01.11.2016.
II.
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom po dni jeho zverejnenia na web stránke objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží
každá zmluvná strana.
4. Zmluvné strany tohto dodatku vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne, vážne, určite
a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, rozumejú jeho obsahu
a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Vo Svinej, dňa 14.06.2016

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––

Miroslav Nawrat

starosta obce

konateľ

