Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
uzatvorenej dňa 17.08.2020
uzatvorená podľa§ 117 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov (ďalej len "Dodatok")
Článok I.
Zmluvné strany
l.

OBJEDNÁVATEĽ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
V technických otázkach:
IČO:
DIČ:
(ďalej len "Objednávate ľ")

Obec Jaklovce
Nová 464, 055 61 Jaklovce
PhDr. Matúš Fedor, starosta obce
PhDr. Matúš Fedor, starosta obce
00329207
2021259383

2.

ZHOTOVITEĽ:
Sídlo:
Oprávnený konať:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len "Zhotoviteľ")

JMP Projekty s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
Ing. Ján Mihalečko, konateľ spoločnosti
50 979 035
2120551576
SK2120551576
Fio banka
SK2683300000002101252134

Článok II.
Predmet Dodatku
l.

Zmluvné strany sa v súlade s článkom XII. odsek 2 Zmluvy o dielo zo dňa 17.08.2020
(ďalej len „Zmluva“) dohodli, že Dodatkom sa pôvodné znenie článku VII. bod 2
Zmluvy mení a nahrádza sa novým znením nasledovne:
„2. Faktúra je splatná v zmysle splátkového kalendára ktorý tvorí prílohu č.1 faktúry
a jej neoddeliteľnú súčasť. Zmluvné strany si dohodli 8 mesačný splátkový kalendár,
pričom splatnosť prvej splátky bude 30 dní od jej preukázaného doručenia
Objednávateľovi a protokolárneho odovzdania Diela a každá nasledujúca splátka
bude splatná vždy k tomu istému dňu nasledujúceho mesiaca.“
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Článok III.
Záverečné ustanovenia
l.
2.
3.
4.

Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a
účinné bez zmeny.
Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktorých
Objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok pred podpisom riadne prečítali, jeho obsahu
porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

V Košiciach, dňa 14.10.2020

V Jaklovciach, dňa 14.10.2020

__________________
JMP Projekty s.r.o.
Ing. Ján Mihalečko

________________________
PhDr. Matúš Fedor
Starosta obce
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