D O D A T O K č. 1
k „Zmluve o dielo“ zo dňa 20.2.2014
uzavretý medzi:

Zmluvné strany:
1. Objednávateľ:
Adresa:
Štatutárny orgán:
IČO:
Tel. kontakt :
e-mail:
Osoby oprávnené rokovať:
Vo veciach technických :
Vo veciach zmluvných „

Obec Dvorníky - Včeláre
044 02 Dvorníky – Včeláre č. 4
Alexander Miliczky
00691429
0910 871 311
obecdvorniky@gmail.com

2. Zhotoviteľ:
Plynári s.r.o.
Adresa:
Hroncova 3, 040 01 Košice
Právna forma:
Zapísaný v obchodnom registri (živnostenskom registri): Okresného súdu Košice I, oddiel Sro,
vl. č.: 29132/V
Štatutárny orgán:
Marcel Kováč – konateľ
IČO:
46452109
IČ DIČ:
SK 2023418078
Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
IBAN:
CEKOSKBX
SWIFT:
SK 9575000000004015358732
Tel. kontakt :
0910 871 311, 0905 438 493
e-mail:
plynarisro@gmail.com
Osoby oprávnené rokovať
Vo veciach technických :
Marcel Kováč
Vo veciach zmluvných :
Marcel Kováč

Uzatvárajú tento dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 20.2.2014:
Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo a to takto:

Čl. III.
Platobné podmienky
1. Dodávateľ vystaví zálohovú faktúru vo výške 8.754,86 bez DPH za skutočne zrealizované
práce.

Čl. IV.
Čas plnenia
1. Termín ukončenia prác: 30.10.2014

Čl. IX.
Záverečné ustanovenia
1. Dodatok bol spísaný v súlade so Zmluvou, ktorý vznikol z dôvodu riešenia problému
zhotoviteľa v súvislosti s nemožnosťou dodržania pôvodne dohodnutého termínu
ukončenia prác na diele z dôvodov na strane tretej osoby. Nakoľko sa jedná o objektívnu
okolnosť na strane zhotoviteľa, objednávateľ v súlade s vyššie uvedeným čl. IV dodatkom
upravil termín ukončenia prác na diele a v súlade s Čl. III upravil platobné podmienky.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nezmenené, ostávajú
v platnosti.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim, po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Dodatok je spísaný v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli, nie je
spísaný v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Košiciach, dňa ............................

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Dvorníky – Včeláre

Plynári s.r.o.

v.z. Alexander Miliczky

Marcel Kováč

