Dodatok č. 2
k Zmluve č. 94/2016 na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
pre projekt s názvom Koreňová ČOV pre ZŠ s MŠ v obci Štiavnické Bane
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
Obec Štiavnické Bane
969 81 Štiavnické Bane 1
zastúpený: Stanislavom Neuschlom, starostom obce
IČO: 00321028
DIČ: 2021107407
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK94560000001418781021
Telefón: 045/ 692 91 17
Fax: 045/692 92 62
E-mail: starosta@stiavnickebane.com
(ďalej „objednávateľ“)
Poskytovateľ:
DNC group, spol. s r.o.
Priemyselná 602, 965 01 Žiar nad Hronom
zastúpený: Ing. Bohumírom Krátkym, konateľom
IČO: 36020729
DIČ: 2020064079
IČ DPH : SK2020064079
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK7711000000002622480060
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro,
Vložka č. 4484/S
Telefón: 0905319382
E-mail: bohumir.kratky@dncgroup.sk
(ďalej „poskytovateľ“)
Objednávateľ a Poskytovateľ sa označujú spoločne aj ako „Zmluvné strany“.

PREAMBULA
V súvislosti s dlhším procesom schvaľovania projektovej žiadosti, pre ktorú bola štúdia
uskutočniteľnosti vypracovaná, sa objednávateľ a poskytovateľ dohodli, že opätovne predĺžia
platnosť zmluvy pre poskytovanie konzultácií súvisiacich so sledovaním podmienok
uskutočniteľnosti projektu do obdobia vydania rozhodnutia o prijatí a schválení žiadosti
o NFP a zapracovaním prípadných pripomienok požadovaných riadiacim orgánom
rozhodujúcim o prijatí a schválení projektovej žiadosti. Na základe tejto skutočnosti sa obe
zmluvné strany rozhodli dodatkovať zmluvu o nasledovné:

1. Predmet dodatku
1.1. V zmluve sa mení znenie bodu 9.1 nasledovne:
Pôvodný bod 9.1. Zmluvy: „Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu určitú, ktorá
končí splnením záväzkov oboch zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy, najneskôr do
15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.“ sa nahrádza nasledovným novým znením:
9.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu určitú, ktorá končí splnením
záväzkov oboch zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy, najneskôr do 20
mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

2. Záverečné ustanovenia
2.1.Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
2.2. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, v jednom vyhotovení pre
poskytovateľa a v dvoch vyhotoveniach pre objednávateľa.
2.3. Všetky ostatné časti Zmluvy zostávajú v platnosti v nezmenenej podobe. Ostatné
náležitosti tohto zmluvného vzťahu sa budú riadiť podľa platných právnych predpisov
(Občiansky zákonník, Obchodný zákonník).
2.4. Zmluvné strany si dodatok prečítali a na znak jeho porozumenia a súhlasu s jeho
obsahom ho podpísali.

V Štiavnických Baniach, dňa 28.2.2017

Za objednávateľa:

Stanislav Neuschl
starosta obce

Za poskytovateľa:

Ing. Bohumír Krátky
konateľ

