Dodatok č. 1
k zmluve o dielo 3/2016
uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:

Obec Drienovská Nová Ves
Obecný úrad Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Drienovská Nová Ves

IČO:
00326976
DIČ:
2021225448
Štatutárny zástupca:
Ing. Ján Brozman – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Ing. Ján Brozman – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach technických: .......................................
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.: +421 517797186
Fax:
E-mail:
starosta @drienovskanovaves.sk
Webová stránka:
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapísaný:

Ing. arch. Marián Ferjo
Vyšná Šebastová 138, 080 06 Prešov
40 403 491
1038970383
OU-PO-OZP1-2015/053950-2, č. živn. reg. 707-16512

Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. arch. Marián Ferjo
Bankové spojenie:
VÚB Prešov
Číslo účtu:
SK39 0200 0000 0036 2518 3058
E-mail:
marianferjo@tristanstudio.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.
1.

Zmluvné strany sa dohodli na prijatí tohto Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 4/2016 (ďalej len
„zmluvy“) uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 20.6.2016, ktorým sa mení a dopĺňa
znenie vyššie uvedenej zmluvy nasledovne.

2.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku IX. ĎALŠIE DOJEDNANIA, bod 4. nasledovne :

4.
Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to
oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

II.
1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
dvoch rovnopisoch.
2. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento
Dodatok č. 1 si pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento bol uzatvorený na
základe ich slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu s ním pripájajú vlastnoručné podpisy.
3. Všetky právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom č. 1 sa riadia podľa príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obce.

V Drienovskej Novej Vsi

V Prešove

dňa 6.3.2017

dňa 6.3.2017

Za objednávateľa:

___________________________

Za zhotoviteľa:

_________________________________

