Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb
zo dňa 20.12.2013
uzatvorený medzi:
Objednávateľ
Sídlo:
Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie
číslo účtu
tel./fax
e-mail

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Obec Stratená
Stratená č. 46, 049 71 Stratená
Mgr. Erika Oravcová - starostka obce
00 328 855
20 20 500 548
VÚB, a.s., pobočka Rožňava
28327582/0200
+421 58798 114
erikaoravcovadlj@gmail.com

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Drevostavby D.Ľ.J. s.r.o
Dobšinská Ľadová Jaskyňa 15, 049 71 Stratená
Igor Opremčák
44 30 20 53
20 22 644 261
SK 20 22 644 261
Tatra Banka, a.s.
2622783977/1100
OR OS KE 1 Od. Sro, vl. Č. 22173/V
+421 905 338 237
drevostavbydlj@gmail.com

(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Poskytovateľ
Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
číslo účtu
Obchodný register
tel.
e-mail
(ďalej len „Poskytovateľ“)

ktorí prehlásili, že sú spôsobilí na právne úkony a že sú oprávnení nakladať s predmetom
zmluvy, uzatvárajú tento Dodatok č. 1 v súlade s článkom XI. Záverečné ustanovenia, bod
11.4 zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 20.12.2013:
A. Predmet Dodatku č. 1
I. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva na poskytovanie služieb zo dňa 20.12.2013 sa mení
a dopĺňa v článku II. Miesto a čas plnenia v bode 2.1, ktorý po zmene a doplnení znie
nasledovne :
2.1

Poskytovateľ sa zaviazal, že predmet tejto zmluvy poskytne do 19.12.2014, vrátane
druhého náteru smerovníkov.

II. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Zmluva na poskytovanie služieb zo dňa 20.12.2013 sa
mení a dopĺňa v článku V. Doba platnosti zmluvy v bode 5.1, ktorý po zmene a doplnení znie
nasledovne :
5.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 12 mesiacov odo dňa podpísania
zmluvy oboma zmluvnými stranami.
B. Záverečné ustanovenia

I.

Všetky ostatné body Zmluvy na poskytovanie služieb zo dňa 20.12.2013, na ktoré sa
nevzťahuje tento Dodatok č. 1 zostávajú nezmenené a platné v pôvodnom znení
s výnimkou aktualizovanej Prílohy č. 3 Harmonogram plnenia predmetu zmluvy.
Zmluva v zmysle uvedených zmien, t. j. tento Dodatok č. 1, sa stáva účinným dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

II.

Tento Dodatok č. 1 má dve strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých
Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Poskytovateľ dostane dva rovnopisy.

III.

Zmluvné strany po prečítaní tohto Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu
porozumeli, jeho znenie je im jasné a uzatvárajú ho na základe slobodnej a vážnej vôle,
nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho
znenie svoje vlastnoručné podpisy.

V Stratenej, dňa ..........................

V Stratenej dňa .........................

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

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

Objednávateľ
Obec Stratená
zast.: Mgr. Erika Oravcová, starostka obce

Poskytovateľ
Drevostavby DLJ, s.r.o.
zast.: Igor Opremčák konateľ
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