DODATOK K ZMLUVE O DIELO č. 1/2019
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
1.

2.

Objednávateľ
Obec Priepasné
Zastúpená:
Sídlo :
IČO :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Telefón, fax :
Zhotoviteľ
Obchodné meno :
Sídlo:
IČO :
IČ DPH :
Zapísaný :

Peter Czere
Priepasné 109, 906 15 Priepasné
00309851
2021039823
Prima banka Slovensko, a.s.
SK75 5600 0000 0046 9171 2004
+421346547435
a

ďalej len „objednávateľ“

Veríme v Zábavu, s.r.o.
Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín
46167145
SK2023253034
Obchodný register Okresného súdu Trenčín,
oddiel : Sro, vložka číslo : 32049/R
Bankové spojenie :
ČSOB a.s.
Číslo účtu :
SK37 7500 0000 0040 1361 2418
Telefón, fax :
+421 917 353 656
Oprávnený konať v mene spoločnosti : Tomáš Kyselica
ďalej len „zhotoviteľ“

uzatvárajú tento dodatok k zmluve o dielo č. 1/2019 (ďalej len „Dodatok“) za nasledovných
podmienok:
I. Predmet dodatku zmluvy
Predmetom Dodatku je doplnok vyššie uvedenej Zmluvy o dielo č. 1/2019, na ktorých sa zmluvné
strany navzájom dohodli a sú v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V Zmluve o dielo sa do článku III. Vykonanie diela dopĺňa bodu 1. dopĺňa:
- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť
svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu
predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky ( obec,
okres, VÚC). Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na
kratší pracovný čas ( na dobu určitú alebo neurčitú ), o dohodu o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru atď.
II. Všeobecné záverečné ustanovenia

1. Obsahom tohto dodatku nie sú postihnuté ostatné práva a povinnosti objednávateľa
a zhotoviteľa vyplývajúce z predmetnej zmluvy, ku ktorej tento Dodatok prináleží. Obsah
ustanovení ktorých sa tento dodatok netýka ostávajú v plnom rozsahu.
2. Tento Dodatok bol vyhotovený vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží po jednom.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu
s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
5. Tento dodatok podlieha povinnému zverejneniu podľa osobitných predpisov. Zhotoviteľ berie
na vedomie povinnosť klienta zverejniť túto zmluvu a svojim podpisom dáva súhlas na
zverejnenie tohto Dodatku. Tento dodatok nadobúda účinnosť v súlade s osobitnými právnymi
predpismi.

V Priepasnom, dňa 3.10.2019

..........................................................
Objednávateľ

........................................................
Tomáš Kyselica
konateľ Veríme v Zábavu, s.r.o.
Zhotoviteľ

