
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 31.03.2014 medzi: 

 

OBJEDNÁVATEĽ:  Mestské kultúrne stredisko v Sabinove  

SÍDLO:    Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov 

IČO:    149 683 

ZASTÚPENÝ:  Mgr. Lucia Mihoková, riaditeľka MsKS Sabinov 

DIČ:    2020711308 

BANKOVÉ SPOJENIE: SK81 0200 0000 0000 1163 2572 

(ďalej len „objednávateľ“) 

a  

ZHOTOVITEĽ:  Diamond Art s.r.o.  

SÍDLO:    17. november, 618/71, 083 01 Sabinov 

IČO:    47 591 161 

ZASTÚPENÝ:  Ján Stračiak, konateľ 

DIČ:    2023966967 

BANKOVÉ SPOJENIE: 5050475269/0900 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Článok I. 

1. Z dôvodu predpokladaného zväčšeného objemu prác od 1.7.2015, ktoré zhotoviteľ 

vykonáva pre objednávateľa sa mení  ustanovenie článku III.  zmluvy, ktoré v zmysle tohto 

dodatku znie: 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná všetky práce zadané v predmete zmluvy 

podľa dojednaného množstva prác. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi 

odmenu za vykonanie diela vo výške 300,00 € mesačne a to od 1.7.2015. Odmena bude 

vyplatená na účet zhotoviteľa vždy do 10. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac. 

 

 2. Z dôvodu predĺženia doby určitej sa mení  ustanovenie článku V. bod 3. zmluvy,            

ktoré v zmysle tohto dodatku znie: 

3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2016. 

3.  Čl. V sa dopĺňa o ustanovenie bodu 4, ktoré znie nasledovne: 

4. Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana aj bez udania dôvodu. 

Výpovedné doba je 5 (päť) pracovných dní a začne plynúť prvého dňa po doručení písomnej 

výpovede druhej zmluvnej strane. 



 

Článok II. 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a sú naďalej platné. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami, 

účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovej stránke 

komitenta. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch rovnakej právnej sily, dva 

rovnopisy pre objednávateľa, jeden rovnopis pre zhotoviteľa. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne, vážne, bez omylov,  

obsah dodatku si prečítali, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho  ho 

vlastnoručne podpisujú.  

 

V Sabinove dňa 23.02.2015    

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

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

    Mgr. Lucia Mihoková      Ján Stračiak, konateľ 

            riaditeľka 


