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D O D AJT O K č. 2

mluve o dielo uzatvorenej v gmyslo ust, § 5B6 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
dňa 23. mája 2012

medzi zmluvnými stranami:
1.1
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslu účtu:
(ďalej len objednávateľ)

1.2
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len zhotovíte!')
Zapísaný v:
(ďalej len "zhotoviteľ")

Mesto Prievidza
Námestie slobody 14,971 01 Prievidza
JUDr. Katarína Macháčková, prímátorka mesta
318 442
VÚB, a. s. pobočka Prievidza
16626-382/0200 VÚB a. s.

Štúdio Harmony, s.r.o.
Národná 7, 974 01 Banská Bystrica
Ľubica Škrinárová, konateľka
36 026 191
SK 2020086794
ČSOB
4007983108/7500
Obchodný register, OS Banská Bystrica, oddiel sro vložka číslo 5000/S

V pôvodnej zmluve o dielo evidovanej mestom Prievidza pod číslom 307/2012/OZ/2.6 v znení Doplnku
č. 1 evidovanom mestom Prievidza pod číslom 709/2012/0272.6/1 sa:
1. Článok III. Predmet plnenia zmluvy v bode 3.1 v texte mení počet digitalizovaných a skenovaných
fotografií i množstvo spracovaného textu a bude znieť takto:
.... skenovanie resp. úprava digitalizovaných fotografií do 1 300 kusov, redakčné spracovanie cca 800
normostrán textu...
2. mení Článok V. Termín plnenia zmluvy, ktorý bude znieť takto:
5.1 Termíny zhotovenia diela sú stanovené dohodou zmluvných strán pre jednotlivé časti diela takto:
a) zhotoviteľ predloží grafický návrh a zalomenie knihy do 2. septembra 2013,
b) objednávateľ schváli grafický návrh knihy do 11. septembra 2013,
c) zhotoviteľ zapracuje korektúry a knihu pripraví do tlače do 18. septembra 2013,
d) zhotoviteľ zabezpečí tlač a dodanie knihy objednávateľovi do 14. októbra 2013.
3. Článok VI. Cena predmetu plnenia zmluvy a platobné podmienky:
a) mení v bode 6.1, ktorý bude znieť takto:
6.1. Zmluvné stany sa dohodli na cene diela 28 498,86 € bez DPH. Celková cena vrátane 10 %
DPH je 31 665,40 € (slovom tridsaťjedentisícšesťstošesťdesiatpäť 40/100 Euro).

b) v bode 6.2. mení dátum na konci textu ... najneskôr do 16. augusta 2013.
Doplnok č. 2 nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
v zmysle ust. § 47a občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou.
Zmluvné strany prehlasujú, že tento Doplnok č. 2 uzatvárajú slobodne a vážne, bez akéhokoľvek
nátlaku, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. S jeho obsahom sa oboznámili, úplne
mu porozumeli a súhlasia s ním, na znak toho ho potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
Ďalšie ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Prievidza

2013

Banská Bystrica if.:J.f.\... 2013

Ľubica Škrínárová
konateľka
za zhotoviteľa

Štúdio Harmony ma
Národná ui 7 374 01 3 a n s k á Bystrica

