DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO
o poskytovaní podnikateľského poradenstva, činnosti súvisiace s implementáciou projektu –
externý manažment
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33
Názov projektu: „Zberný dvor Vrbová nad Váhom.“
Uzavretá medzi zmluvnými stranami:

Obec Vrbová nad Váhom

I.
sídlo:
IČO:
DIČ / IČ DPH:
bankové spojenie:

Vrbová nad Váhom 91, 946 65 Vrbová nad Váhom
00 306 746
2021035786 / neplatiteľ DPH
Prima banka Slovensko a.s – pobočka Komárno,
so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina
IBAN: SK57 5600 0000 0009 0365 3002/ SWIFT: KOMASK2X
konajúci:
Peter Ilčík– starosta obce
ako objednávateľom na jednej strane (ďalej len „Objednávateľ“)
a
II.

HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.

sídlo:
korešpondenčná adresa:
IČO:
DIČ / IČ DPH:
zapísaný:

Jégého 14/44A, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov,
Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno, Slovenská republika
36 841 196
2022472518 / SK2022472518
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka
číslo: 115994/B
bankové spojenie:
peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54
Bratislava
IBAN: SK80 5200 0000 0000 0997 4872 / SWIFT: OTPVSKBX
konajúci:
Ing. Blažena Sebenská, konateľ
ako Zhotoviteľom na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 04.04.2018
(ďalej len „Dodatok“)
Dodatkom budú zmenené nasledovné ustanovenia zmluvy:
Článok II.
Predmet zmluvy
- oprava kódu výzvy: – opravuje sa kód výzvy projektu v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytnutí
NFP:

kód výzvy projektu uvedený v uzatvorenej zmluve o poskytnutí NFP:
 OPKZP – PO1 – SC111 – 2017 – 33
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Článok IV.
Cena za vykonanie Diela a platobné podmienky
- pôvodné znenie Ceny za vykonanie Diela:
1.

a) 1. splátka vo výške zodpovedajúcej 50 % z celkovej odmeny do 6 mesiacov po
nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom ako
prijímateľom pomoci a poskytovateľom pomoci alebo po vypracovaní konceptu prvej
žiadosti Objednávateľa o platbu na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa
toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr

- sa mení a stanovuje po dohode zmluvných strán nasledovne:
a) 1. splátka vo výške zodpovedajúcej 50 % z celkovej odmeny do 6 mesiacov po
nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom ako
prijímateľom pomoci a poskytovateľom pomoci alebo po vypracovaní konceptu tretej
žiadosti Objednávateľa o platbu na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa
toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 04.04.2018 zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vyhotovený v štyroch
exemplároch, pričom každý z nich má platnosť originálu.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Vo Vrbovej nad Váhom dňa 17.8.2020
Objednávateľ:

Peter Ilčík
starosta obce
Vrbová nad Váhom

V Komárne dňa 17.8.2020
Zhotoviteľ:

HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.
Ing. Blažena Sebenská
konateľ
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