
D O D A T O K 

K ZMLUVE O DIELO  

 

1. ZMLUVNÉ STRANY  

1.1. Zhotoviteľ 

názov   : Premier Consulting EU, s.r.o. 

 sídlo   : Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno 

 IČO, DIČ, IČ DPH : 48 231 657, 2120106340, SK2120106340 

 zapísaný  : Obch. register Okres.súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 39159/N 

 číslo účtu  : 29 4200 7168/1100, Tatra Banka, a.s. (IBAN SK56 1100 0000 0029 4200 7168) 

 v zastúpení  : Mgr. Erika Keresztesová, konateľ 

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“) 
 

1.2. Objednávateľ 

názov   : Obec Mužla 

 sídlo   : 943 52  Mužla 711  

 IČO   : 00309125 

 zast.   : Ing. Iván Farkas, starosta   

     (ďalej len ako „Objednávateľ“) 
 
 
1.3. Zhotoviteľ a Objednávateľ týmto uzatvárajú medzi sebou dodatok k Zmluve špecifikovanej v článku 2 tohto 

dodatku s nasledovným znením (ďalej len ako “Dodatok“): 

 

2. PREDMET DODATKU 

2.1. Objednávateľ dňa 15.12.2021 uzatvoril so Zhotoviteľom Zmluvu o dielo č. TN 15122021, predmetom ktorej je 
záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa Žiadosť, a to v  rozsahu, spôsobom a za podmienok určených 
v Zmluve, a záväzok Objednávateľa zaplatiť odplatu (ďalej len „Zmluva“).  

2.2. Dňa 17.01.2022 Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi Žiadosť, ktorá bola podaná na Agentúre, s kódom 
NFP310010BWD5. 

2.3. Objednávateľ následne oznámil Zhotoviteľovi, že poslal na Agentúru oznámenie, že sa zrieka možnosti 
doplnenia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom: NFP310010BWD5, a má 
záujem podať novú Žiadosť. 

2.4. Vzhľadom na záujem Objednávateľa podať Žiadosť znova, sa Zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy, a to 
tak, že Zhotoviteľ upraví Žiadosť a vyhotoví tým novú Žiadosť tak, aby táto mohla byť na Agentúru opätovne 
podaná. Zhotoviteľ túto upravenú Žiadosť odovzdá Objednávateľovi.  

2.5. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na tom, že Objednávateľ je za vyhotovenie novej Žiadosti opätovne povinný 
zaplatiť prvú časť odmeny podľa bodu 4.1.1. Zmluvy, a to vo výške 750,- EUR + DPH, so splatnosťou do 5 dní 
odo dňa podpisu tohto Dodatku, a je povinný zaplatiť aj druhú časť odmeny podľa bodu 4.1.2. Zmluvy, pričom 

pre účely výpočtu a vzniku nároku na druhú časť  odmeny podľa bodu 4.1.2. Zmluvy, nebudú Zmluvné strany 
brať do úvahy rozhodnutie Agentúry týkajúce sa žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s 



kódom NFP310010BWD5, ale táto odmena sa bude týkať novej upravenej Žiadosti, ktorú Zhotoviteľ na základe 
tohto Dodatku vyhotoví, a teda nárok na túto časť odmeny vznikne dňom Schválenia tejto upravenej Žiadosti. 

2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. 

 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že účinnosťou Dodatku sa Dodatok stáva súčasťou Zmluvy, pričom všetky 
pojmy uvádzané v Dodatku majú rovnaký význam, aký im bol daný v Zmluve, ak nie je výslovne ustanovené 

inak. 

3.2. V prípade rozporu medzi ustanoveniami uvedenými v Zmluve a ustanoveniami uvedenými v Dodatku, majú 

ustanovenia Dodatku prednosť pred ustanoveniami Zmluvy. 

3.3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami. 

3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že Dodatok vyjadruje ich slobodnú 
a vážnu vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu, na dôkaz čoho ho vlastnoručne podpisujú. 

 

Za Zhotoviteľa:      Za Objednávateľa: 

V Komárne, dňa ........................    V Mužli, dňa ................................ 

 

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

Premier Consulting EU, s.r.o.    Obec Mužla 

Mgr. Erika Keresztesová, konateľ    Ing. Iván Farkas, starosta  
  
 
 


