
Dodatok ö. 2 k Zmluve o dielo
Poskytnutie sluÉby

Vypracovanie a implementácia iiadosti o poskytnutie nená-vratného
rinanöného príspevku pre Revitalizáciu centra obce Trstice (obec Trstice)

ziégionálnetroóper::ff*."t:T;Í"T:;.lJffll?i;i?;iHgeneráciasídiel

objednávatel'
obchodné meno:
Sídlo:
tÖo:
oiÖ:
Konajúci prostredníctvom :

Bankové spojenie:
Öíslo úötu:

(d'alej len,,objednávatel"')
a

Zhotovite!'
obchodné meno:
Sídlo:
tÖo:
DIÖ:
IÖ pre DPH:
Konajúci prostredníctvom :

Bankové spojenie:
Öíslo úötu:
Registrácia:

Obec Trstice
925 42 Trstice é.667
00306258
202Lt97277
JUDr. Frantiöek Juhos- starosta obce
OTP Banka a.s.
683357215200

Eurocluster s.r.o.
Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava
43 853 528
2022499908
sK2022499908
Ing. Tatiana öevöovicová, konatel'
Tatra banka, a.s.
2624176281/1100
obchodnÍ register okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro'
vloZka ö. 5B907/B

(d'alej len,,zhotovitel^')

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku é.2k zmluve o dielo uzavretej döa

27.4.2oog podÍ'a ust. $ 536 a nasl. obchodného zákonníka (d'alej aj ako len,,Dodatok ö.2").

Predmet dodatku ö.2

I. Predmetom dodatku i,.2 je úprave öísla úötu v záhlaví zmluvy v öasti objednávatel', kde

sa ruöí ö. úétu 6*157215200 a vkladá sa ö. úötu: ,,L22t6L9354|o2oa
predfinancovanie a refundácia".

II. Fredmetom dodatku é. 2je úprava öl. III Cena za dielo bod III'3 zmluvy nasledovne:

III.3 Cena diela bude platená nasledujúcim spösobom:
III.3.1 vypracovanie Ziadosti o NFP:
_ platbou vo v,iéke 2a o/o zcenY za Vypracov-anie áíadosti o NFP pod[a bodu III.2.1

'oant<ov,im prevooom do t4 dní odo dóa vystavenia fak!úry zhotovitelom.

Zhotoviteyuisiauí faktúru najneskör do 14dní odo döa rezervácie pre predloZenie

Ziadosti prá opatrenie 4.La ,,Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo
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i

orientované projekty' v rámci _.RoP na sprostredkovatel'skom orgáne podRiadiacim orgánom pre RoP. Zhotovitel' odovzdá oo:eánauatár,oui 1 x parékompletnej odovzdávanej dokumentácje oproti ooovzoávaiiun.ru piotokolu' Döomzdanitelhého plnenia je dátum uvedenf na odovzdá6;;pil;kj;._ zostávajúcich 90 y: zceny za Vypracovanie Ziadosti á r[rp-ii"Jr" bodu III.2.1uhradí objednávatel' do 90 dní od vystavenia faktúry u Ér-.roíu pred ukonöenímrealizácie aktivít projektu v prípade schválenia Ziadosti o NiP-.iuiiaci* orgánompre opatrenie 4.La ,,Regenerácia sídiel samostatne dopytovo orientovanéprojekty" v rámci RoP'

J'3' ostatné ustanovenia zmluvyzo dáa 27.4.2oog a dodatku ö. 1zo di-ta26.7'ZoLaostávajú v celom rozsahu v platnosti'

Ir Spoloöné a závereöné ustanovenia

Dodatok je vyhotoven'i v étyroch rovnopisoch, priöom kaZdá zo strán obdüí dva podpísanérovnopisy.
Uöastníci tohto dodatku prehlasujú, Ze súhlasia s jeho obsahom, Ze bol spísanf na základepravdiv'ich údajov, ich s]obodnej vóle, nebol doje-dnanf v tiesni, ani za inak nernihodnfchpodmÍenok a 2e im nie sú v dobg podpisu dodatkú známe okotnosii, [t*" üv 

'ohli obmedzifjeho obsah a úöinnosÍ

Na dókaz toho pripájajú svoje podpisy.

Dodatok é' 2 k ZoD nadobúda platnost' dÉom podpisu oboch strán a úöinnosr nasledujúci deöpo zverejnením na internetovej stránke objednávatelh*

V Trsticiach dáa B.6.2011

Eurocluster, s.r.o.
za zhotovitel'a

Ealnoeiuster s.r.o.
Mickiewiczova 2

" 811 07 Bratislava
lCo: 43853528 , tÖ opH: sK20224999o8

4

JUDr. Franti
starosta
Trstice
za objednáv
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