
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 5.12.2017 

 

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

1. Objednávateľ 
 

Obchodné meno:   Mestské kultúrne stredisko v Sabinove 

Sídlo:     Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov 

IČO:     149 683 

DIČ:    2020711308 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:     SK 81 0200 0000 0000 11632572 

Telefón:   0905 275 990 

Oprávnený konať  

v mene spoločnosti:   Mgr. Lucia Mihoková 

 

ďalej len ako „objednávateľ“ 

 

2. Zhotoviteľ 
Obchodné meno:   ADIN s.r.o 

Sídlo:    Dubová 2, 080 01 Prešov 

(korešpondenčná adresa: Hviezdna 9, 080 01 Prešov) 

IČO:    36490121 

IČ DPH:   SK2021768221 

Číslo živ. registra: zapísaný v OR u OS Prešov, oddiel. s.r.o., vložka č. 14586/P 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

IBAN:   SK1911000000002622038299 

Telefón:   0905 476 309 

Oprávnený konať 
v mene spoločnosti: Mgr. Róbert Vico 

 

 

ďalej len ako „zhotoviteľ“ 

 

 

 uzatvárajú tento dodatok č. 2 k zmluve o dielo z dňa 5.12.2017 

 

 

 

 

I.  

Predmet dodatku 

 

Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli na nasledovných zmenách zmluvy, 

dôvodom ktorých bolo prekročenie ceny diela za jednotlivé čísla Spravodajcu mesta 

Sabinov prekročením celkového počtu strán alebo počtu farebných strán oproti počtu strán 

uvedených v zmluve: 

 

 

 



II. 

V bode VI.  Cena diela ods. 1. Sa dopĺňa bod 5 v znení: 

 

5. Cena za zhotovenie diela zhotoviteľom  sa podľa § 18 ods. 3. písm. b zákona                    

č. 343/2017 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení navyšuje o 10% hodnoty 

pôvodnej zmluvy, t.j. o 1 834,80 € s DPH. Celková cena na zhotovenie diela sa stanovuje 

na 20 182,80 € s DPH a cena bez DPH je 16 819 €.  

 

III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle správcu 

(www.kulturnestredisko.sk). Zmluvné strany súhlasia so zverejnením dodatku v celom 

rozsahu. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy dostane 

nájomca a dva rovnopisy dostane prenajímateľ. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli 

a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú 

vlastnoručnými podpismi alebo podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo 

v zastúpení. 

 

 

V Sabinove dňa 15.11.2018 

 

 

 

Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 

 

 

 

   

.................................................    ...................................................    

    Zuzana Hudáčová                           Adin s.r.o.    

 poverená vedením MsKS          Mgr. Róbert Vico                   

  


