Dodatok č.1 k zmluve o dielo
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej aj len „Dodatok“)

ZMLUVNÉ STRANY

1.
1.1. Objednávateľ:

Obec Raslavice
Hlavná 154
086 41 Raslavice
zastúpený vo veciach starostom Ing,. Antonom Lamanecom
IČO: 00 322 521
DIČ: 2020624606
IČ DPH: SK2020624606
Bankové spojenie: VÚB banka a.s.
1921522/0200
Tel.: +42154 479 22 22
Fax: +42154 479 22 22
E-mail: obec@raslavice.sk

1.2. Zhotoviteľ:

RIMI - Security Bardejov s.r.o.
Duklianská 14
085 01 Bardejov
zastúpený konateľom spoločnosti Ing. Jánom Duboveckým
IČO: 31 731 643
DIČ: 2020510118
IČ DPH: SK2020510118
Bankové spojenie: ČSOB banka a.s.
4007876871/7500
Tel.: +421 692 006644
E-mail: rimibj@rimibj.sk
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 3207/P, deň vzniku:
01.08.1996

2.

PREDMET PLNENIA

2.1.
Dňa 17.4.2014 nadobudla účinnosť Zmluva o dielo (ďalej len „Zmluva“) uzavretá medzi zmluvnými stranami,
predmetom ktorej je dodávka a montáž kamerového a bezpečnostného systému zo strany zhotoviteľa a zaplatenie ceny za
vykonanie diela zo strany objednávateľa v sume 18.867,92 EUR (slovom osemnásťtisícosemstošesťdesiatsedem 92/100 EUR).
2.2.
Objednávateľ po obdŕžaní oznámenia Ministerstva vnútra SR o poskytnutí dotácie zhotoviteľovi oznámil, že nemá
dostatok finančných prostriedkov na zrealizovanie celého diela v zmluvne dojednanom rozsahu a že dielo bude realizovať
etapovite podľa svojich finančných možností. Objednávateľ na základe tohto stavu požaduje rozdelenie rozsahu plnenia zo
Zmluvy na jednotlivé etapy, pričom v 1. etape realizácie diela sa dielo bude realizovať v rozsahu vymedzenom v Prílohe
A tohto Dodatku za cenu 6 302,27 EUR (slovom šesťtisíctristodva 27/100 EUR) a v nasledujúcich etapách sa vykoná zvyšok
diela podľa dohody zmluvných strán.

2.3.

V bode 2.2 tohto Dodatku spomínaná zmena sa nepovažuje za porušenie povinností Objednávateľa podľa Zmluvy.

3.

MIESTO PLNENIA

3.1. Miestom plnenia je obec Raslavice.
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4.

Záverečné ustanovenia.

4.1
Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1, zostávajú v platnom pôvodnom
znení.
4.2
Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán.
4.3
Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdŕži po jednom rovnopise.
4.4
Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
4.5
Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č.1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli a že ho uzatvárajú na
základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

V Bardejove, dňa 22.12.2014

..................................................
pečiatka a podpis dodávateľa

..................................................
pečiatka a podpis odberateľa
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