DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO Z DŇA 12.8. 2016 (ďalej len „Zmluva“)
uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka medzi týmito
zmluvnými stranami (ďalej len „dodatok č. 1“)
Objednávateľ:
so sídlom:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu
Nám. SNP 1, Banská Bystrica, 97401
MUDr. Ján Nosko, predseda predstavenstva
Ing. Dagmar Darulová, podpredsedníčka predstavenstva
42299268
2023528463
Československá obchodná banka, a.s.
SK 35 7500 0000 0040 1568 9224

zapísaná v registri oblastných organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, č. 10206/2012/SCR, dňa 6.3.2012.
(ďalej len „objednávateľ“)
Zhotoviteľ
Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Ancile, s.r.o.
Šafárikova 339/21, Revúca 05001
Štefan Nitriansky
OTP Banka
SK71 5200 0000 0000 1662 0116
48306835
2120126954

Zapísaný v obchodnom registri: Oddiel: Sro Vložka číslo: 28617/S
(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.
1. Zhotoviteľ listom z dňa 25.8.2016 oznámil Objednávateľovi zmeny v podmienkach
plnenia predmetu Zmluvy o dielo č. 34 z dňa 12.8. 2016 (ďalej len „Zmluva“).
2. V zmysle čl. VII., bod 7.2. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto
Dodatku č. 1 k Zmluve.

II.
Čl. IV. Odmena a platobné podmienky ods. 4.1. a ods. 4.2 sa menia nasledovne:
1. Konečná dohodnutá cena za vykonanie predmetu tejto zmluvy podľa článku I. je
13 000 ,- EUR (slovom trinásťtisíc EUR). Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
2. Objednávateľ uhradí cenu za realizáciu predmetu tejto zmluvy na základe daňového
dokladu – faktúry bezhotovostne na účet uvedený v záhlaví zmluvy nasledovne:
Zhotoviteľ vystaví faktúru za plnenie predmetu zmluvy podľa článku I. vo výške
13 000,- EUR (slovom: trinásťtisíc EUR). Faktúru vystaví najskôr v deň odovzdania
Diela v zmysle čl. II. Zmluvy. Faktúra bude so splatnosťou 14 dní. Súčasťou faktúry je
preberací protokol a fotodokumentácia plnenia predmetu Zmluvy.
III.
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že tento Dodatok č. 1
uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že tento nebol uzavretý v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na
znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú štatutárni zástupcovia.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
dvoch vyhotoveniach.
4. Všetky ustanovenia Zmluvy nezmenené týmto Dodatkom č. 1 zostávajú naďalej
v platnosti.

V Banskej Bystrici dňa 26.8.2016

––––––––––––––––––––––––
za objednávateľa
MUDr. Ján Nosko
predseda predstavenstva

_______________________
za objednávateľa
Ing. Dagmar Darulová
podpredseda predstavenstva

V Revúcej dňa 26.8.2016

–––––––––––––––––––––––
za zhotoviteľa
Štefan Nitriansky

