
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 3/2021 zo dňa 22.10.2021 

uzatvorená podľa $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

(ďalej v texte iba „Dodatok“) 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Názov : Hradné niúzeum vo Fiľakove 

Sídlo: Hlavná 14, 986 01 Fiľakovo 

IČO: 420 13 241 
DIČ: 202 25 11 590 
Právna forma: Príspevková organizácia 

Štatutár: Ing. Valéria Budaiová, zastupujúca riaditeľka 

Bankové spojenie: — Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN: 

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ: 

Názov: Peter Bartko 

Sídlo: Biskupická 40/84, 986 01 Biskupice 

IČO: 436 80 402 
DIČ: 107 625 6049 
Bankové spojenie: — CSOB, a.s. 

IBAN: SK27 5200 0000 0000 1377 7644 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „Zimluvné strany“). 

Preambula 

Zmluvné strany dňa 22.10.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 3/2021 uzatvorenú podľa $ 536 a 

nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“), 

(ďalej len „Zmluva o dielo“) za účelom realizácie diela „Drevený prístrešok nad pravekú pec“ (ďalej 

len „dielo“). 

Článok II. 
Predmet dodatku 

Zmluvné strany sa dohodli, že článok V. Cena diela a platobné podmienky sa v bode 2. a 3. 

mení nasledovne: 

2. Zhotoviteľovi sa na základe vystavenej zálohovej faktúry poskytne záloha na obstaranie 

materiálu vo výške 3000,- Eur, slovom: Tritisíc Eur najneskôr do 3 dní po podpísaní dodatku č. I 

k Zmluve o dielo. 

3. Cena za dielo bude zaplatená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom, prevodom na 

bankový účet, do 15 dní od vystavenia faktúry. Faktúru zhotoviteľ vystaví po prebratí diela na základe 

preberacieho protokolu do 14 dní.



Clánok 111. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s 

jeho obsahom. uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v 

tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom. 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v 

pôvodnom znení. 

3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. 

4. Meniť, alebo doplňovať obsah Zmluvy o dielo vrátane Dodatku je možné len formou očíslovaných 

písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami. 

5. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

dostane po jednom expemplári. 

Vo Fiľakove, dňa 23.10.2021 

Hradné múzeum vo "fetove 
  

Za objednávateľa: Hlavná 14 Zhotoviteľ: 
986 01 Fiľakovo 
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Ing. Valéria Budaiová Red gsabkovituč 10762560 

zastupujúca riaditeľka 

Hradného múzea vo Fiľakove 
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