
Dodatok Č. 2

K ZMLUVE O DIELO
na .: . .tualizáciu dokumentu PHSR Mesta Bytča na roky 2016 - 2020

uzatvore.icj podľa §5.~!) cl nasl. Zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

(ďalej len "dodatok Č. 2")

Čl. l
Zmluvné strany Dodatku Č. 2

1. Objccluávu.. ;':
Názov: Mesto Bytča

Sídlo: Námestie Slovenske: republiky č. 1/1, 014 OlBytča
IČO: OO 32; ] n
Telefón: 041/:=;073914
Fax: 041 Ison 12 
Stránkové bodiny: 8. OO
Kontaktn:'! rx .a: vo Vl' "

e-rnai! : ,1<:" , bytca.sl:
Kontakt .i í'. a: vo veciach obsahových - Vojtech Horvát; 041/5073927

1 1. hod., ll. 30 14. OO hod.
il procesu VO - Ing. Dušan Beníček; 041/507 39 14

e-mail: ľcuion((/)bvtca.sk._~o.:..- ,~~=

2.Zhotovi rr!':
Názov: i\ 17, l, »vá agentúra lilinského samosprávneho kraja, n.o.
Sídlo: 1<(11],'w ého 48. (11) 'l] lilina
IČO: l )57;,
DIČ:20" l n'(, 
v 73stúr··ní;. ". Branis: \' ?acharides
Bankov:' ~';po;'·;.ie:Prima banka Slovensko
Číslo Ú(lll: ),,4478001
IR·\]\!:
(ďalej Je, li " viteľ)

Čl. II
Úvodné ustanovenia

1. /:l\lllVI.'~ strany Ll/"l',orili dňa 22.6.2017 Zmluvu o dielo (ďalej len "zmluva"), ktorej
1'1" d ll. 'om je vypracovať dielo - aktualizáciu dokumentu PHSR Mesta Bytča na roky

j ( 020,ľcsp, I (ďalej len PHSR) za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

2. Tvm:o .odatkom i~' ~, Zmluvy o dielo dochádza k dohode zmluvných strán na úprave
C::;\) (l harmon ',l ľ<l!11U dodania jednotlivých častí diela.



Čl. III
Predmet dodatku

1. Zmluvné stran. ~:l dohodli, že Čl. IV. Cena diela a platobné podmienky ods. 2 sa
mení nasledov: .,':

"> ,'::ová odmene za zhotovenie diela definovaného v Čl. II predstavuje sumu
3 ()()!). ul) EUR celk. li! (sl/ma slovom: tritisíc deväťsto EUR) .

. tu.tt. hl/de vyp/u nasledovnym spôsobom:
u) IJi í platba '( vyške 1 000. (JO EUR celkom po spracovaní a odovzdaní
objednávateľovi ( !,' / i definovanej v Čl. ll, ods. 3, písm. aj do 31.12.2017
h) dr' 'Já platba 'j",like 1 900, OO EUR celkom po odovzdaní objednávateľovi častí

.nnych l' ( !f, ods. 3, písm. b), c) tejto zmluvy, vrátane ich prerokovania
l' pra.ovnych sku, inách podľa Čl. ll, ods. 3, písm. písm. ej najneskôr do 31.5.2018.

) /; iu plu/hl' J vyške l 000,00 EUR celkom po spracovani a odovzdaní
l, Jj '( .ivateľovi ;i dcfinovanej v Čl. ll, ods, 3, písm. d) tejto zmluvy, vrátane jej
liI'e'() .ovania v 1/,,/: ovnych skupinách podľa Čl. II, ods. 3, písm. písm. e) najneskôr
(, J ;, ,),2018. "

( né ustan. , :::1 zruluvy ostávajú nezmenené.

Čl. IV
Záverečné ustanovenia

l, o dodato: ':, 2 lz zmluve je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých
(lh ,_'lnávateľ, 'rži 2 exempláre a zhotoviteľ 1 exemplár vo forme originálu po

) , lto dodatol 2 k zmluve nadobudne platnosť dňom podpisu jeho zmluvnými
~ i, .ami a úc: .sť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom
,! .: objedná a.

\-'_Bytči di):) 'ď ! ,201 R V Žiline dňa:30A.2018

Bc. Miroslax \iinárč:)r Mgr.BranislavzaeJes: tiadite!'

lv " ,) Bytča Rozvojová agentúra
Žilinského samosprávneho kraja, n.o

za zhotoviteľa
Z~I o " návateľa


