
Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo č. 1/2008 zo dňa 19.03.2008 

uzatvorená podľa§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi 
zmluvnými stranami: 

Zhotovitel': 
názov: 
sídlo: 
číslo účtu: 

IČO: 
DIČ: 
Oprávnenie: 

Ján Juhász, súkromný podnikateľ 
Vojany , 076 72 
0552431 060/0900 
43 087 825 
1020888440 

Nie je platcom DPH. 

Objednávate!': 
názov: 
sídlo: 
zastúpený: 
číslo účtu: 

IČO: 

a 

Obec VOJANY 
Obecný úrad, 076 72 Vojany 
štefan Czinke, starosta obce 
3024622/0200 
332127 

A. Dňa 19.03.2008 zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 1/2008 na údržbu 
kanalizačných prípojok a domových čistiarní odpadových vôd značky BIOCLAR 
(ďalej len DČOV) v k.ú. Vojany v cel~ovom počte 194 kusov a zabezpečenie ich 
prevádzkyschopnosti. 

8. Zmluvné strany sa dňa 11 .02.2009 dohodli na uzatvorení tohto dodatku 
číslo 1, ktorým sa nahradzujú nasledovné články zmluvy: 

Článok l bod 2 
a) pravidelná vizuálna kontrola funkčnosti všetkých 194 kusov DČOV, 
b) pravidelné predkladanie písomného hlásenia o vizuálnej kontrole a stave 

všetkých DČOV minimálne jedenkrát za 30 dní, 

Článok ll 
1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť za predmet zmluvy v zmysle čl. l tejto 

zmluvy dohodnutú cenu za jeden rok vo výške 7133,-€ (slovom 
sedemtisícstotridsaťtri eur) čo pri konverznom kurze 30,1260 SKK/€ činí 

214888,76 SKK. Výška ceny diela bola určená dohodou zmluvných strán tak, 
že jej výška nie je závislá na počte vykonaných kontrol stavu funkčnosti 

a počtu zistených a odstránených vád uvedených v tejto zmluve a v jej 
dodatku. Výška ceny diela bola schválená uznesením Obecného 
zastupiteľstva vo Vojanoch zo dňa 10.02.2009 číslo: 7. 
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2.Cena za predmet zmluvy je splatná v pravidelných štvrťročných splátkach vo 
výške 1783,25 € a to vždy do 25.dňa druhého mesiaca príslušného 
kalendárneho štvrťroka, poukázaním tejto sumy na účet zhotovitel'a. 

C. Ostatné časti Zmluvy o dielo č.1/2008 zo dňa 19.03.2008 zostávajú 
nezmenné. 

O. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo zo dňa 19.03.2008. 
E. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými 

stranami. 
F. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorej každá zmluvná 

strana obdrží dve vyhotovenia zmluvy. 
G. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe ich práva 

a slobodnej vôle, vážne, určito a zrozumitel'ne. Na znak súhlasu pripájajú 
svoje vlastnoručné podpisy. 

Vo Vojanoch dňa 11 .februára 2009 

Ján JUHAsz 
_. 076 72 V O JA N y 

1 j Á i IČO: 43 087 825 

· · ~:ľ~ ·:7t ·~· r ,02~~~"" objednávateľ 


