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Dodatok č. 1
k Zml uve o dielo
uzatvorenej dňa 12. 12. 2014 podľa § 536 a nasl. zákona č. 8 13/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov medzi:

1.
Zmluvné strany

! .Objednávateľ:
obchodné meno: Mesto Z laté Mor avce
sídlo: Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
štát: Slovenská republika
IČO: 00308676
DIČ: 202 1058787
Zastúpené: MV Dr. Marta Balážová - zástupca primátora mesta
bankové spoje111e: VÚB !\ itra, a.s.
číslo účtu: 33422162/0200
IBAN: K22 0200 0000 0000 33422162
Tel: 037/6923945
E-mai 1: sekretariat@zlatemoravce.eu
(ďalej

len ako .. objedná' ateľ"' príslušno m gramatickom tvare)

a
2. Dodávateľ:
Názov: Regionálna poradenská spoločnosť, a. s.
sídlo: Skuteckého 12, 97-t 01 Banská Bystrica
IČO: 43 858 376
DIČ: 2022496157
IČ DPH: SK2022496 157
Zapísaný: Obch. register Okresnt:ho súdu Banská B~ trica, oddiel a, vložka
Zastúpený: Ing. Martin \t ízner - predseda predstavenstva
číslo účtu: 2622t88115/t1 O, 'eden} v Tatra banke, a. s.
(ďalej

len ako ..dodá\ateľ··

'

č.

946/

príslušnom gramatickom t\ are)

l .
Predmet dodatku

1. Zmluvne stran) s:1 Jolh)dli. ie lmluva 1) dielo u1at\ orená medzi zmluvnými stranami
12. 12. 2014 ~a mení mslt>~o, ne:

11 1 Predmet 1lne 1ia ~a me111 1ne111ť ods. 1 m~tcdovne:
1má1t i~. i.c za podr 1enok dohodnutych v tejto zmluve pre objedná\ateľa
vykoná dielo - „\ ~praco\ anic Programu ho pooarskeho r ozvoja a ociá lncho rozvoja
mesta Zlaté Mora\ ce na rok) 2015 - 2025„.
2. V celom texte zmlm) sa nahrád1a po;em .. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta /latl \.1ora\'Ct .1, obdobie 201-t - .:'.020" po_pnom .. Program hospodárskeho roLvoja
V

článku

dňa

.J.

Dodá\ateľ ~a

•

a sociálneho roz' oja me ta Zlaté Moravce na obdobie 2015 gramatickom tvare.

2025'· v príslušnom

3. Ostatné u tanovenia Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi zmluvnými stranami
12. 12. 20 14 zo tá\ajú ' platnosti tak. ako boli dohodnuté.

dňa

III.
ustanovenia

Záverečné

č. 1 h. Zm luve o dielo uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa
12. 12. 20 14 je \ ~ hotO\ em· " 4 ro\ nopisoch s pl atnosťou originálu, z toho 3 vyhotovenia sú
určené pre objedná\ ate ľa a jedno pre doaa' ateľa .

1. Tento Dodatok

2. Zmluvné stran) \)hlasujú. že tento Dodatoh. č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej medzi
zmluvnými . trannmi dňa 1~ 1:?.. :?.O 14 U/atvorili po vzájomnom rokovaní. podľa svojej
slobodnej vôle 'á7rie mč;te a 7.rozum!!eľrit. bez tiesne a nápadne jednostranne nevýhodných
podmienok a na 1''1a1: sú hla ' s jc~hl ohs1ľ1om ho 'lastnoručne podpísali osoby oprávnené
konať" mene zmlU\ n)·ch strán.
3. Tento dodatnk je nlatn~· dňom jeho rodpísanir šetkými zmluvnými stranami a tvorí
nedeli teľnú súčasť 7mlm' o d;elo u.zat\ o~cn!j med/! 1mluvnými stranami dňa 12. 12. 2014.
Účinnosť nadoMda di'lom rt<''d~duj( cim r 1ni ;eho í'\ ~':-ej nenia na stránke objednávateľa.

V Zlat) ch ,vfora\ c1at:h.

zo-11- 20J~_ú 1S

01'1<.1 . • • • ••

MVDr. Marta Balážo, á
zástupca primátora mesta
Zlaté Mora' l.1..

\ /1at)Ch Moravciach,

dňa .~.~.. ~.'.~.~J~ 1~0l 5

Ing. Martin Vízner
predseda predsta\ enstva
Regionálna poradenská spoločnosť. a.s.

_r ::) Regionálna

~• •

2

poradenská

spoločnosť.

a.s.

SkutPckéno 12. 974 01 Banska Bystnca
IČO 43858376 DIČ 2022496157
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