
Dodatok č. 1
k zmluve o dielo zo dňa 28.07.2017

uzatvorená v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 
s primeraným použitím ust. § 9c a 9d zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
Sídlo: Radničná 25, 98601 Fiľakovo

IČO: 00316075

DIČ: 2021115052

Štatutárny orgán: Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a. s.
IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: Nagy Štefan CIMETSTAV

Sídlo, (miesto podnikania): Gemerský Jablonec 262

IČO: 47208961

DIČ: 108 619 5693

IČ DPH: SK 108 619 5693

Štatutárny orgán: Nagy Štefan

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Rimavská Sobota

Č. účtu (IBAN): SK43 0200 0000 0034 7654 4357

(ďalej len „zhotoviteľ“).

I.

Zmluvné strany týmto dodatkom sa dohodli na zmene a doplnení pôvodnej Zmluvy o dielo zo 
dňa 28.07.2017 nasledovne :
v ,
Ciánok V. -  Platobné podmienky sa mení a dopĺňa o bod 9 s nasledovným znením :



Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ďalšiu zálohu vo výške 10.000 eur ( slovom desaťtisíc 
eur). Zálohová faktúra bude vystavená do 7-ich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 
dodatku. Splatnosť zálohovej faktúry je 7 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

II.

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

III.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 28.07.2017 uzavretej medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom a účinným sa stáva nasledujúcim dňom po jeho zverejnení podľa 
zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Táto zmluva o dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri 
vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa:

Vo Fiľakove, dňa 05.10.2017 Vo Fiľakove, dňa 05.10.2017

MESTO FIĽAKOVO 
MESTSKÝ ÚRAD 

Radničná 25 
986 01 Ftfäkovo

Mgr. Attila Agócs, PhD.

primátor mesta

' ŠtefaiyNA0Y 

konateľ


