DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 7/2012
uzatvorenej dňa 21.06.2012
medzi týmito zmluvnými stranami
1. Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH
Registrácia:
Zodpovedný:
(ďalej len „Zhotoviteľ“ )

PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
Ing. František Miga, konateľ spoločnosti
31 644 791
SK2020457450
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel : Sro, vložka č.
3318/S
Ing. Pavol Stopka, generálny riaditeľ

a
2. Objednávateľ:
Slovenská obchodná inšpekcia. Ústredný inšpektorát SOI
Sídlo:
Prievozská 32, 827 99 Bratislava
IČO:
17331927
Kontaktná osoba:
RNDr. Nadežda Machútová, riaditeľka SOI
(ďalej len „Objednávateľ“)
Objednávateľ a Zhotoviteľ sa v súlade s Čl. II bod 2.5 a Čl. V bod 5.4 dohodli na nasledovných
zmenách Zmluvy o dielo č. 7/2012 uzatvorenej dňa 21.06.2012.
Čl. I.
Mení sa Čl. II bod 2.1 Zmluvy o dielo č. 7/2012 z dôvodu schválených novelizácií zákonov
o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. a zákone o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z., kde aj
fyzické osoby, pracujúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru sa stávajú poistencami na účely sociálneho poistenia a nahrádza sa textom tohto
znenia:
1.1

Cena, ktorá sa objednávateľ zaväzuje platiť zhotoviteľovi za služby uvedené v prílohe č. 1
tejto zmluvy je stanovená dohodou strán vo výške 131,71 EUR bez DPH za mesiac, cena
s DPH je 158,05 EUR.
Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že pravidelnými upratovacími dňami budú všetky
pracovné dni (pondelok – piatok) v týždni a výkon upratovacích služieb sa začne denne medzi
13.00 hod. – 13.30 hod. V prípade, že na pravidelný upratovací deň pripadne štátny sviatok ,
alebo iný deň pracovného pokoja, zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že služby sa v daný
deň nevykonajú bez vplyvu na cenu uvedenú v tomto odseku.
Mení sa Čl. V bod 5.1 Zmluvy o dielo č. 7/2012, a nahrádza sa textom nasledovného
znenia:

1.2

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma jej zmluvnými stranami a uzatvára sa
na dobu určitú do 31.10.2016.
Čl. II.

2.1

Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z..
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2.2

Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 7/2012 uzatvorenej dňa 21.06.2012 ostávajú
nezmenené.

2.3

Účastníci vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a sú spôsobilí na právne
úkony, Dodatok č.1 uzatvárajú dobrovoľne, slobodne a vážne, bez akéhokoľvek násilia, nie
v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, s obsahom dodatku súhlasia a na znak
súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

2.4

Tento Dodatok č. 1 bol vyhotovený v štyroch exemplároch, pričom dva exempláre obdrží
Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

V Banskej Bystrici ......................2012

Zhotoviteľ
PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Ing. František Miga
konateľ spoločnosti

V Bratislave .....................2012

Objednávateľ
RNDr. Nadežda Machútová
ústredná riaditeľka SOI
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