
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzavretá podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Mesto Fiľakovo

Zastúpené:

Osoba oprávnená 
rokovať a zastupovať 
objednávateľa vo veciach 
organizačných a obsahových

Sídlo:

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD.

Iveta Cíferová

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

1.2 Zhotoviteľ:

Alfa print, s. r. o. 

Zastúpený:

Sídlo:

Bankové spojenie: 
č. účtu:
IČO:
IČ DPH

v
konateľom Vladimírom Cižmárikom

Robotnícka 1
036 01 Martin
Tatrabanka a. s., Martin
2626371507/1100
36403229
SK 2020122698

Článok I

Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V článku IV „Cena a platobné podmienky“ v bode 4.1 mení text nasledovne :

537,24Eur s DPH ( slovom päťstotridsaťsedem eur, dvadsaťštyri centov) za jednu publikáciu 
pri náklade 3.700 ks.

2. Článok IV. „Cena a platobné podmienky“ znie nasledovne:

Článok IV.

Cena a platobné podmienky

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo, podľa technickej špecifikácie uvedenej v bode 6.3, 
činí. 537,24Eur s DPH (slovom: päťstotridsaťsedem Eur dvadsaťštyri centov) za jednu publikáciu pri



náklade 3.700 ks. Pri zmene špecifikácie na rozsah strán 16 pri náklade 3 700ks cena činí 608,28 Eur 
s DPH (slovom: šesťstoosem Eur, dvadsaťosem cenov). Tieto ceny zahŕňajú aj cenu dopravy do sídla 
objednávateľa.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu dodatku všetkými zmluvnými 
stranami a účinnosť deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v 
súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

3. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 exemplároch, 2 x pre Objednávateľa, 2 x pre 
Zhotoviteľa.

4. Zmluvné strany tohto dodatku vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne, vážne, 
určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, rozumejú 
jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Vo Fiľakove, dňa 09.06.2017

Objednávateľ Zhotoviteľ:

Vladimír Čižmárik 

konateľ

Mgr. Attila Agócs, PhD. 

primátor mesta


