
Dodatok č. 1

k

zmluve o dielo uzatvorenej v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi

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.

Č. účtu: 8174961/5200

IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : Občianske združenie Rovás

Sídlo, (miesto podnikania): Kmeťova 34, 040 01 Košice

IČO: 312 98 630

DIČ:2021539102

IČ DPH: SK2020152871

Štatutárny orgán: Mgr. art. Otto Szabó

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.

Č. účtu (IBAN): SK05 0200 0000 0013 3636 5753 

(ďalej len „zhotoviteľ“).

I.

Zmluvné strany týmto dodatkom, v súlade s Článkom V., bod 4 Zmluvy o dielo sa 
dohodli na zmene a doplnení pôvodnej Zmluvy o dielo, uzavretej dňa 08.11.2017 
nasledovne :

V f

Ciánok I. Predmet diela, bod 1 sa dopĺňa o bod 1 c) s nasledovným znením :

c) 3 ks plotových dielcov š=2060mm x v=1940mm, prevedenie pozinkovaná konštrukcia 
60x60x3, pripravená na dodatočnú montáž výplne v jednotnej farbe RAL (čierny mat), 3 ks



stĺpov s prierezom 100x100x4, pričom všetky prvky musia byť pozinkované. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje vykonať v rámci zmluvy aj dodávku a montáž predmetu diela.

Článok II. Cena diela, bod 1 sa dopĺňa o druhú vetu s nasledovným znením :

Za vyhotovenie predmetu diela, uvedeného v Článku I., bod 1 c) zaplatí objednávateľ 
dojednanú cenu diela v sume 2.447,70 eur ( slovom : dvetisícštyristoštyridsaťsedem eur 
a sedemdesiat eurocentov ).

II.

Všetky ostatné ujednania zakotvené v pôvodnej zmluve o dielo zo dňa 8.11.2017 
ostávajú nezmenené v platnosti.

III.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo uzavretej dňa 8.11.2017 
medzi objednávateľom a zhotoviteľom a účinným sa stáva nasledujúci deň po jeho zverejnení 
objednávateľom podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Vo Fiľakove, dňa 06.02.2018 V Košiciach, dňa.. ....11 f EB...2018

objednávateľ 
Mgr. Attila Agócs, PhD.

primátor mesta

zhotoviteľ
Mgr. art. Otto Szabó

štatutárny zástupca

m EST0 FIĽAKOVO
M es ts ky  úrad

R a d n ič n á
986 01 Fiľakovo


