
   1 

 
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo  

Poskytnutie služby 
Vypracovanie a implementácia žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku pre projekt „Regenerácia centra obce Bukovce“ 
z Regionálneho operačného programu – opatrenie 4.1 „Regenerácia sídiel – 

samostatne dopytované projekty“ zo dňa 1. 4. 2010 (ďalej tiež „zmluva o dielo 
zo dňa 1.4.2010) 

  

 
uzavretý na základe ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ 

Obchodné meno:  Obec Bukovce 

Sídlo:                                090 22 Bukovce 79 

IČO:                                  00 330 353 

DIČ:                                  2020784249 

Konajúci prostredníctvom:   Jaroslav Palička – starosta obce  

Bankové spojenie:              Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:                         3628651005/5600 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

 

Zhotoviteľ 

Obchodné meno:  Eurocluster s.r.o. 

Sídlo:    Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava 

IČO:    43 853 528 

DIČ:    2022499908 

IČ pre DPH:   SK2022499908 

Konajúci prostredníctvom: Ing. Dana Behulová, konateľ   

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu:   2624176281/1100 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, 

vložka č. 58907/B 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

(ďalej len „dodatok“) 

 

 

1 Predmet dodatku č. 2 

 
I. Zmena identifikačných údajov zhotoviteľa. Zmena sa týka sídla spoločnosti. 

 

Pôvodné identifikačné údaje zhotoviteľa: 

      sídlo: Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava 

Nové identifikačné údaje zhotoviteľa: 

      sídlo: Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava 
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Ostatné identifikačné údaje zhotoviteľa – názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ pre DPH, 

bankové spojenie, číslo účtu a registrácia – zostávajú nezmenené. 

 

 

II. Identifikačné údaje objednávateľa sa menia nasledovne:  

 

Z „Bankové spojenie: VÚB, a.s. Stropkov“ na „Bankové spojenie: Prima banka    

Slovensko, a.s.“ 

  

 Z „Číslo účtu: 2237227456/0200“ na „Číslo účtu: 3628651005/5600“ 

 

 

III. Predmetom dodatku č. 2 je tiež úprava čl. III Cena za dielo bod III.3 zmluvy 

nasledovne: 

 

 III.3 Cena diela bude platená nasledujúcim spôsobom: 

 

     III.3.1 vypracovanie žiadosti o NFP: 

- na zostávajúcich 80 % z ceny t.j. 4 313,28 EUR bez DPH, DPH 20% v sume 

862,66 EUR, spolu vrátane DPH 5 175,94 EUR za vypracovanie  žiadosti o NFP 

podľa bodu III.2.1 vystaví zhotoviteľ faktúru po podpise dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP najneskôr však pred ukončením realizácie aktivít projektu. 

Objednávateľ uhradí faktúru od zhotoviteľa do 90 dní od dňa jej vystavenia. 

 

 

2. Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo dňa 1.4.2010 ostávajú bez zmeny. 

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží dva podpísané 

rovnopisy. 

Účastníci tohto dodatku prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom, že bol spísaný na základe 

pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebol dojednaný v tiesni, ani za inak nevýhodných 

podmienok a že im nie sú v dobe podpisu dodatku známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť 

jeho obsah a účinnosť. 

 

 

Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

V Bratislave dňa 30.5.2012 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________     _________________________ 

Ing. Dana Behulová                    Jaroslav Palička 

            konateľ spoločnosti                                                         starosta obce 

             Eurocluster s.r.o.                                                             Bukovce 

                za zhotoviteľa                 za objednávateľa 


