Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2020
uzatvorenej v zmysle § 631 - 643 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) zo dňa 17.09.2020

1. Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Vecne zodpovedný:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
e - mail:

2. Zhotoviteľ:
Trvale bytom:
Vecne zodpovedný:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:

Článok I.
Zmluvné strany
Archeologia Spiš, s.r.o.
Športová 169/33, 059 11 Hozelec
Mgr. Matúš Hudák
Mgr. Matúš Hudák
52895378
2121174968
Nie je platca DPH
Slovenská Sporiteľňa, a.s.
SK19 0900 0000 0051 6851 5457
hudak@archeologiaspis.sk
(ďalej ako „Objednávateľ“)
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves
Mgr. Mária Hudáková
31297927
2021432798
Nie je platca DPH
SK60 8180 0000 0070 0018 4518
(ďalej ako „Autor“)
(Objednávateľ a Autor spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok II.
Predmet dodatku
Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.3/2020 zo dňa 17.09.2020 (ďalej ako
„Zmluva o dielo“) s takto dohodnutým obsahom:
1. Zmluva sa mení v Článku V. Dojednaná doba na zhotovenie diela, bod 5.1. b, a to nasledovne:
b) termín ukončenia archeologického výskumu:
terénna časť: 15.12.2021
2. Zmluva sa mení v Článku VI. Cena diela a platobné podmienky, bod 6.2. nasledovne:
A, Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zmluvne dohodnutú cenu za
realizáciu výskumu podľa čl. III. Ods. 3.1. v 2 splátkach a v nasledovných termínoch:
-1.splátka v sume 500,- € do 30. 11.2020 na základe predloženej faktúry.
-2. splátka v sume 1500, € do 31.12.2021 na základe predloženej faktúry.

Článok III.
Záverčené ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, nezmenené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží jedno (1) vyhotovenie.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Zhotoviteľa.
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5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola
podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a
na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej obsahom.
V Spišskej Novej Vsi dňa 24.11.2020

V Hozelci dňa 24.11.2020

.............................................
Ing. Zuzana Krempaská
zhotoviteľ

.............................................
Mgr. Matúš Hudák
objednávateľ
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