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D O D A T O K  č. 1 

k

ZMLUVE O DIELO č. IV/2015

uzavretá podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka.

1.1 Objednávateľ:

M esto F iľakovo

Zastúpené: primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD.

Osoba oprávnená 
rokovať a zastupovať 
objednávateľa vo veciach
organizačných a obsahových Iveta Cíferová

Sídlo:

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

Radničná 25 
986 0 lFiľakovo 
00316075 
2021115052
OTP Banka Slovensko ,a. s. 
8174961/5200

1.2 Zhotovíte!’:

A lfa print, s. r. o.

Zastúpený:

Sídlo:

Bankové spojenie: 
č. účtu:
IČO:
IČ D PH

konateľom Milanom Hučkom

Robotnícka 1 
036 01 Martin 

Tatrabanka a. s., Martin 
2626371507/1100 
36403229 
SK 2020122698

I .

Zmluvné strany týmto dodatkom sa dohodli na zmene a doplnení pôvodnej Zmluvy o dielo č. 
IV/2015 nasledovne:

v
Článok IV, bod 4.1 znie nasledovne : Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo (sD PH ) činí: 
357,- Eur (slovom: tristopäťdesiatsedem Eur) mesačne za 3.500 výtlačkov, pričom táto cena platí pre 
všetky vydané a vytlačené mesačníky počas doby trvania tejto zmluvy, okrem vydaných a vytlačených 
mesačníkov za nasledovné mesiace : jún 2015, september 2015, október 2015, november 2015, 
december 2015, január 2016, február 2016, marec 2016, apríl 2016 a máj 2016, pri ktorých cena 
(s DPH) činí: 519,12 Eur (slovom: päťstodevätnásť eur dvanásť centov ). Zmluvné strany berú na



vedomie, že publikácia bude vo vyššie uvedených mesiacoch vyhotovená na 80 gramovom 
bezdrevnom offsetovom papieri formátu A4 -  210x297 mm, rozsah strán 12, farebnosť 4+4, väzba 
V I, v počte 3.500 výtlačkov mesačne. V prípade zhotovenia dvojčíslia v mesiaci august 2015 a 2016 
s dvojnásobným počtom strán - 16 ( spoločné číslo za mesiace júl a august) sa cena ( s DPH ) určuje 
vo výške 714,- Eur (slovom sedemstoštmásť Eur). Tieto ceny sú konečné a zahŕňajú aj cenu dopravy.

II.

Všetky ostatné ujednania zakotvené v pôvodnej zmluve o dielo ostávajú nezmenené v platnosti.

III.

Tento dodatok je  neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo uzavretej medzi objednávateľom 
a dodávateľom a účinným sa stáva dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Vo Fiľakove, dňa 08.06.2015 y 'fl. Q.TofC

Zhotovíte!’:

primátor mesta konateľ

Objednávateľ:

Mgr. Attifô Agócs, PhVl Milan Hučkc>s


