
Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo č.1/2011 zo dňa 30.5.2011(ďalej len „dodatok č. 1") 

uzatvorenú medzi: 

1. Zhotovíte!' František Kovalčík - KROVSTAV 
Bellova 4/36, 03601 Martin 

Zapísaný v Živnostenskom registri číslo: 506-2326 
štatutárny zástupca: František Kovalčík 
bankové spojenie: 
IČO: 
DIČ : 
tel., fax: 
e-mail: 
(ďalej len zhotoviteľ) 

CSOB,a.s. č.ú.: 4008904651/7500 
37 409 000 
1021874216 
č.t. 421 907 546 426 
krovstav(5)zoznam.sk 

2. Objednávateľ: 

štatutárny zástupca 
bankové spojenie: 
IČO: 
DIČ: 
tel., fax: 
e-mail: 
(ďalej len objednávateľ) 

OBEC Liptovské Revúce 
Obecný úrad Liptovské Revúce 

Ing. Miloš Kuriš, starosta obce 
DEXIA banka, a.s., č. ú. 8306390001/5600 
00315478 
2020589637 
044/4397171, 044/4397220 - fax 
obec@liptovskerevuce.sk 

I. 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.l k Zmluve č. 1/ 2011 uzatvorenej 
30.5.2011 /ďalej len zmluva/ v tomto znení: 

Cl. V. Platobné podmienky sa dopĺňa nasledovne: 

Objednávateľ sa v súlade s § 19 ods. 8 a 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi preddavok 
na základe zálohovej faktúry vo výške 50% z ceny za dielo, t.j. 45 000,- EUR. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyúčtovať preddavok do troch mesiacov od jeho poskytnutia 
objednávateľom formou vyúčtovacej faktúry po odovzdaní a prevzatí vykonaných prác na základe 
preberacieho protokolu. Zvyšnú sumu bude zhotoviteľ fakturovať v mesačných intervaloch podľa 
objemu zrealizovaných prác. Fakturované budú len fyzicky skutočne vykonané práce, podľa 
cenovej ponuky , pripadne jej dodatku, odsúhlasené objednávateľom. 
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II. 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. 

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma 
zmluvnými stranami. 

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý 
účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.l. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým 
prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

V Liptovských Revúcach 31.5.2011 

Za zhotoví teľa: Za objednávateľa: 

Obec Liptovské Revúce 
PSČ: 034 74 tel.: 044/439 71 71 

František Kovalčík Ing. Milo í Kuriš 

majiteľ firmy starosta obce 


