Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších
zmien a doplnkov

Objednávateľ:

Obec Mokrá Lúka
Mokrá Lúka 2, 050 01 Revúca
V zast.: MVDr. Juraj Gallo, starosta obce
IČO: 31949347
DIČ: 2020734078
Č. účtu: SK58 0200 0000 0000 3802 3582
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
/ďalej len "objednávateľ"/

Zhotoviteľ:

Ivan Baláž - ELEKTROMONTÁŽE
Mokrá Lúka 132, 050 01 Revúca
V zast. : Ivan Baláž
IČO: 45488312
DIČ: 1078093126
Č. účtu: SK44 1111 0000 0012 1745 0007
Bankové spojenie: Unicredit Bank
/ďalej len "zhotoviteľ"/

uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok“) za nasledovných podmienok:

Preambula
Zmluvné strany dňa 27.6.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa § 536 a nasl.
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov za účelom
realizácie diela „Rekonštrukcia domu smútku v obci Mokrá Lúka“.

I.
Predmet dodatku
1. Zmluvné strany sa dohodli, že bod 3. čl. I. Predmet dohody sa ruší v plnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že bod 1. čl. III. Termín plnenia diela sa mení nasledovne:
1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve. Začiatok realizácie
zhotovenia diela je podmienený nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí príspevku v
rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku. Kód výzvy: MAS_023/7.4./3
Koniec realizácie diela je do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí
príspevku v rámci: MAS_023/7.4./3 Tento termín nie je možné predĺžiť.
II.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia
s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod
nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
2. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú
nezmenené v pôvodnom znení.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno
vyhotovenie a objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie.
6. Objednávateľ je povinný zverejniť Dodatok do 7 dní od jeho uzavretia na webovom sídle
obce https://mokraluka.eu/
7. Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Mokrej Lúke, dňa 6.9.2022

V Mokrej Lúke, dňa 6.9.2022

.........................................

.........................................

MVDr. Juraj Gallo
starosta obce
Obec Mokrá Lúka

Ivan Baláž
konateľ
Ivan Baláž - ELEKTROMONTÁŽE

