Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

ČI. I. Zmluvné strany
ObecSučany
Sídlo: Obecný úrad Sučany, Nám. SNP č. 31, 038 52 Sučany
IČO:00316938
zastúpená: Martin Rybár, starosta obce
/ ďalej objednávateľ/
a
Meno: Juraj Ďuriš
Bytom :
č. účtu::
č.op:
/ ďalej zhotoviteľ/
uzatvárajú v súlade s § 516 ods. 1 Občianskeho zákonníka a Zmluvy o dielo tento dodatok č. 1 ku Zmluve
o dielo č. 43/2022 zo dňa 4.5.2022, predmetom ktorej je vykonanie diela: mural - maľba na betónové panely
múru „starého ihriska" v obci Sučany č. 24. a 25. v smere od Športového domu, pričom na panely č. 25 bude
znázornená časť fotografie (príloha č. 1) obsahujúca katolícky kostol a na panely č. 24 časť fotografie
obsahujúca evanjelický kostol (príloha č. 2) (ďalej len „dielo")." (ďalej len „Zmluva o dielo"), na základe
ktorého sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo nasledovne:
ČI. II. Predmet dodatku
1. Ustanovenie či. 1 bod 1. sa mení na nasledovný text:
„Záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa vykonať dielo: mural - maľba na betónové panely múru „starého
ihriska" v obci Sučany
- č. 25. a 26. v smere od Športového domu, pričom na panely č. 25 bude znázornená časť fotografie
(príloha č. 1) obsahujúca katolícky kostol a na panely č. 24 časť fotografie obsahujúca evanjelický kostol
(príloha č. 2)
- č. 22 v smere od Športového domu historickú fotografiu škôlky (príloha č. 3)
(ďalej len „dielo").
2. Ustanovenie čl. II bod 1 sa mení na nasledovný text:
„Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi odmenu 1.440,- €.
Čl. III. Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrži 1 a zhotoviteľ jedno
vyhotovenie.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho
zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú
dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že tento Dodatok vyjadruje ich
slobodnú a vážnu vôľu, nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas
s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
V Sučanoch, dňa 15.6.2022

V Sučariach, dňa 15.6.2022
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