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Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo 

uzatvorenej dňa 12. 12. 2014 podľa§ 536 a nasl. zákona č. 813/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov medzi: 

1. 
Zmluvné strany 

! .Objednávateľ: 
obchodné meno: Mesto Zlaté Moravce 
sídlo: Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
štát: Slovenská republika 
IČO: 00308676 
DIČ: 2021058787 
Zastúpené: MVDr. Marta Balážová - zástupca primátora mesta 
bankové spojenie: VÚB Nitra, a.s. 
číslo účtu: 33422162/0200 
IBAN: SK22 0200 0000 0000 33422162 
Tel: 037/6923945 
E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu 

(ďalej len ako ,.objednávateľ'" v príslušnom gramatickom tvare) 

a 

2. Dodávateľ: 
Názov: Regionálna poradenská spoločnosl:', a. s. 
sídlo: Skuteckého 12, 974 01 Banská Bystrica 
IČO: 43 858 376 
DIČ: 2022496157 
IČ DPH: SK2022496157 
Zapísaný: Obch. register Okresnt:ho súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 946/S 
Zastúpený: Ing. Martin \i ízner - predseaa predstavenstva 
číslo účtu: 2~22 t 88115/1 1 O, vedený v Tatra banke, a. s. 

(ďalej len ako „dodávateľ· · v príslušnom gramatickom tvare) 

n. 
Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany s<: O.oh1xi li . že Zmluva n dielo uzatvorená medzi zmluvnými stranami ďňa 
12. 12. 201..J. sa mení 1usledovne: 

V článku IIJ Predmet plnenia sa mení znenie ods. l nas1edovne: 
. .1. Dodávateľ sa zaväzuje. že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa 
vykoná dielo - .. Vypraconmic Programu hospooár skeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mesta Zlaté Moravce na roky 2015 - 2025„. 
2. V celom texte zmluvy sa nahrádza pojem .. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Zlaté Moran:e na obdobie 2ll I .:+ - 2010'· pojt11l)!11 „Program hospodárskeho rozvoja 



a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce na obdobie 2015 - 2025" v príslušnom 
gramatickom tvare. 

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 
12. 12. 2014 zostávajú v platnosti tak. ako boli dohodnuté. 

III. 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 
12. 12. 2014 je vyhotoven~ v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 3 vyhotovenia sú 
určené pre objednávateľa a jedno pre doaavmei'a. 

2. Zmluvné strany vyhlasuj ú, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej medzi 
zmluvnými stram.:rni dňa 1 : . 12. 2014 untvorili po vzájomnom rokovaní. podľa svojej 
slobodnej vôle \'ážne. urč ite a zrozumiteľne . bez tiesne a nápadne jednostranne nevýhodných 
podmienok a na znak súhlase s je!1') Ghs~1 hom ho v lastnoručne podpísali osoby oprávnené 
konať v mene zmluvných strán. 

3. Tento dodat l)k je phtn~i dňom jer o !"'Odpísanir. všetkými zmluvnými stranami a tvorí 
nedeli teľnú súčasť ZmhtYy o dielo L'zatrn :·en .~j med?:i zmluvnými stranami dňa 12. 12. 2014. 
Účinnosť nadobúda df1om m~skduj ( 2 im re „1!1i .ie'.:o Z \ (.':·ejnenia na stránke objednávateľa. 
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MVDr. Marta Ba lážoYá 
zástupca primátora mesta 

Zlaté Moravce 
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Ing. Martin Vízner 
predseda predstavenstva 

R..:gionálna poradenská spoločnosť. a.s. 
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