Dodatok č. 2
K ZMLUVE O DIELO zo dňa 12.09.2019
(ďalej len „zmluva“) uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:
objednávateľ:
Názov obce:
Štatutárny zástupca:
Sídlo:
IČO
DIČ:
IČ DPH:
Tel:
E-mail:
Internetová stránka:

Obec Tarnov
Anna Kuľková, starostka obce
Tarnov 6, 086 01 Rokytov
00322661
2020624738
nie je platcom DPH
054/ 479 51 82
ou@tarnov.sk
www.tarnov.sk

a
zhotoviteľ:
názov:
sídlo:
IČO:
IČ DPH:
v zastúpení:
Bankové spojenie:
IBAN:

Veríme v Zábavu, s.r.o.
Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín
46167145
SK2023253034
Tomáš Kyselica, konateľ
SK3775000000004013612418

(ďalej spolu aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“).

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa
12.09.2020 v nasledovnom znení:
Článok II
Dodanie diela
bod 2 sa mení nasledovne
Predmet zmluvy podľa článku I sa zhotoviteľ zaväzuje uskutočniť do 5 mesiacov od začiatku
účinnosti tejto zmluvy. Zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po vystavení písomnej objednávky
na začatie prác od objednávateľa.
Článok V
Záverečné ustanovenia
ruší sa bod 4:
Zmluva je uzatvorená s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti, ktorou je uzatvorenie
a zverejnenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom na
financovanie diela a schválenie verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného
finančného príspevku. Obe podmienky musia byť splnené súčasne, pričom rozhodujúci moment pre
nadobudnutie účinnosti zmluvy je splnenie podmienky, ktorá bude naplnená ako druhá v poradí.
Ostatné ustanovenia dojednania Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch
Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ po jeho podpísaní obdrží
jedno vyhotovenie a Objednávateľ dve vyhotovenia.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho,
že obsah tohto Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
V Tarnove, dňa ....................

V Trenčíne, dňa 02.07.2021

...........................................

.........................................................

Anna Kuľková
starostka obce

Zhotoviteľ

