
Dodatok č. 1

K ZMLUVE O DIELO
na aktualizáciu dokumentu PHSR Mesta Bytča na roky 2016 - 2020

uzatvorenej podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

(ďalej len "dodatok č. 1 ")

Čl. l 
Zmluvné strany Dodatku č. 1

1. Objednávateľ:
Názov: Mesto Bytča

Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 111,014 01Bytča
IČO: OO 321 192
Telefón: 04115073914
Fax: 04115073912
Stránkové hodiny: 8. OO - 11. OO hod., 11. 30 - 14. OO hod.
Kontaktná osoba: vo veciach procesu VO - Ing. Dušan Beníček; 041150739 14
e-mail: aukcie@bytca.sk
Kontaktná osoba: vo veciach obsahových - Vojtech Horvát; 041150739 27
e-mail: region@bytca.sk

2.Zhotoviteľ:
Názov: Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Sídlo: Komenského 48,01001 Žilina
IČO: 37905783
DIČ:20217863
v zastúpení: Mgr. Branislav Zacharides
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
Číslo účtu: 0354478001/5600
IBAN:
(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. II
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.6.2017 Zmluvu o dielo (ďalej len "zmluva"), ktorej
predmetom je vypracovať dielo - aktualizáciu dokumentu PHSR Mesta Bytča na roky
2016 - 2020 (ďalej len PHSR) za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

2. Vzhľadom k posunu termínov možného prerokovania dokumentu v pracovných
skupinách podľa Čl. II, ods. 3 písm. f), ako aj Čl. 5 ods. 2. odrážka 2 Zmluvy o dielo
dochádza k posunu časového harmonogramu dodania jednotlivých častí diela.
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Čl. III
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Čl. IV. Cena diela a platobné podmienky ods. 2 sa
mení nasledovne:

,,2. Celková odmena za zhotovenie diela definovaného v Čl. II predstavuje sumu
3 900, OO EUR celkom (suma slovom: tritisíc deväťsto EUR).

Suma bude vyplatená nasledovným spôsobom:
a) prvá platba vo výške 1 000, OO EUR celkom po spracovaní a odovzdaní
objednávateľovi časti definovanej v Čl. II, ods. 3, písm. a) do 31.12.2017
b) druhá platba vo výške 1 900, OO EUR celkom po odovzdaní objednávateľovi častí
definovaných v Čl. II, ods. 3, písm. b), c) tejto zmluvy, vrátane ich prerokovania
v pracovných skupinách podľa Čl. II, ods. 3, písm. písm. e) najneskôr do 31.3.2018.
b) tretia platba vo výške 1 000,00 EUR celkom po spracovaní a odovzdaní
objednávateľovi časti definovanej v Čl. II, ods. 3, písm. d) tejto zmluvy, vrátane jej
prerokovania v pracovných skupinách podľa Čl. II, ods. 3, písm. písm. e) najneskôr
do 30.4.2018. "

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Čl. IV
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok Č. 1 k zmluve je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých
objednávateľ obdrží 2 exempláre a zhotoviteľ 1 exemplár vo forme originálu po
jeho podpísaní.

2. Tento dodatok Č. 1 k zmluve nadobudne platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom
sídle objednávateľa.
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Bc. Miroslav Minárčik - primátor Mgr. Branislav Zacharides - riaditeľ

Mesto Bytča
za objednávateľa

Rozvojová agentúra
Žilinského samosprávneho kraja, n.o.

za zhotoviteľa
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