
Dodatok č. 1

k

zmluve o dielo uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka

medzi

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

Sídlo: Radničná 25, 98601 Fiľakovo 

IČO: 00316075 

DIČ:2021115052

Štatutárny orgán: Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta 

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a. s.

Č. účtu: 8174961/5200

IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : H-COLOR spol. s r. o.

Sídlo, (miesto podnikania): Novozámocká 36, 949 05 Nitra 

IČO: 365 394 57 

DIČ: 2020 152 871 

IČ DPH: SK2020152871

Štatutárny orgán: Jozef Horváth, Miriam Horváthová 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s.

Č. účtu (IBAN): SK43 1111 0000 0010 7594 4000

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra I, oddiel Sro, vložka č. 12289/N

(ďalej len „zhotoviteľ“).

I.

Zmluvné strany týmto dodatkom, v súlade s Článkom III., bod 3 Zmluvy o dielo sa 
dohodli na zmene a doplnení pôvodnej Zmluvy o dielo, uzavretej dňa 21.03.2017 
nasledovne :



V r

Ciánok III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania sa dopĺňa o bod 6 
s nasledovným znením :

Termín na vykonanie a odovzdanie diela, určený v Článku III., bod 1 Zmluvy sa predlžuje 
o 60 kalendárnych dní.

Článok V. Platobné podmienky sa dopĺňa o bod 8 s nasledovným znením :

Objednávateľ sa zaväzuje na základe zálohovej faktúry, vystavenej zhotoviteľom uhradiť 
zhotoviteľovi zálohovú platbu vo výške

Výška zálohy bez DPH v EUR 29 558,90 €

Sadzba DPH v % 20

Výška zálohy s DPH v EUR 35 506,68 €

/slovom: tridsaťpäťtisícpäťstošesť 68/100 EUR/,

a to v lehote 15 kalendárnych dní od doručenia faktúry. Suma zálohovej faktúry bude vecne 
a finančne zodpovedať objemu dovtedy vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, 
ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa 
a odsúhlasené odborným dozorom objednávateľa.

II.

Všetky ostatné ujednania zakotvené v pôvodnej zmluve o dielo zo dňa 21.03.2017 
ostávajú nezmenené v platnosti.

III.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo uzavretej dňa 21.03.2017 
medzi objednávateľom a zhotoviteľom a účinným sa stáva nasledujúci deň po jeho zverejnení 
objednávateľom podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Vo Fiľakove, dňa 12.07.2017 V Nitre, dňa 13.07.2017

objednávateľ 
Mgr. Attila Agócs, PhD.

primátor mesta

zhotoviteľ 
Jozef Horváth

konateľ


