Dodatok č. 1
ku zmluve o dielo zo dňa 1. 1. 20 uzavretej podľa § 536 a násled. Zákona č. 513/1991 Zb.
/Obchodného zákona/

1. Objednávateľ:
Štatutárny orgán:

Obec Hontianske Nemce
Obec Hontianske Nemce

Bankové spojenie:
VÚB
IBAN:
SK56 0200 0000 0000 0182 3412
IČO :
00319929
DIČ :
2021152496
Osoba oprávnená rokovať: PaedDr. Jozef Nemec
(ďalej v texte len „objednávateľ“)

2.Zhotoviteľ:

LASER media, s. r. o.
Opavská 24, 831 01 Bratislava

Zastúpená

Mgr. Michal Pevný

Bankové spojenie :

Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu :

IBAN: SK0675000000004008565872

IČO :

44836759

DIČ :

2022844791

IČ DPH :

SK2022844791

Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I
Osoby oprávnené rokovať : Mgr. Michal Pevný
(ďalej v texte len „zhotoviteľ“)

I.
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve
27.11.2017 /ďalej len zmluva/ v tomto znení:

uzatvorenej

Čl. V. Platobné podmienky sa bod 5. mení nasledovne:

5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za dielo formou 144 rovnakých mesačných
splátok, každá vo výške 1/144 z celkovej zmluvnej ceny predmetu zmluvy, podľa

splátkového kalendára, ktorý je prílohou č. Z tejto zmluvy. Splátka vo výške 1/144
celkovej zmluvnej ceny za zhotovenie diela bude splatná vždy k 25. dňu príslušného
mesiaca
Čl. V. Platobné podmienky sa dopĺňa nasledovne:
6. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ v prípade omeškania úhrady ktorejkoľvek
splátky ceny diela objednávateľom môže zhotoviteľ uplatňovať voči objednávateľovi
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
Objednávateľ sa zaväzuje tento úrok z omeškania v prípade jeho uplatnenia uhradiť.
7. Ak sa objednávateľ omešká so splnením svojej povinnosti zaplatiť ktorúkoľvek zo
splátok v zmysle splátkového kalendára tvoriaceho prílohu č. XY tejto zmluvy o viac
ako 30 dní alebo sa dostane do omeškania najmenej s 2 (dvomi) splátkami v zmysle
splátkového kalendára, stráca výhodu ďalších splátok v zmysle § 392 (2)
Obchodného zákonníka a objednávateľ
je povinný uhradiť celý záväzok
bezodkladne, najneskôr do 10 dní od dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa na
úhradu celého záväzku
8. Počas splácania ceny diela podľa splátkového kalendára môže objednávateľ
kedykoľvek zaplatiť jednorazovo celý zostatok ceny diela

II.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.
Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma
zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení.
Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý
účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1.
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým
prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho
pripájajú svoje podpisy.
V obci Hontianske Nemce , dňa 27.11.2017

V obci Veľký Grob dňa 27.11.2017

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

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

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

starosta obce

Mgr. Michal Pevný

