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Číslo zmluvy: 201712 

Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo  

uzavretej podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964Zb. v znení neskorších predpisov  

 

Čl. 1  

Zmluvné strany 

1. Názov:  Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 

Sídlo:  Strojárenská 3, 040 01 Košice 

Zapísaná:  v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby 

číslo OVVS/10/2003 

IČO:   312 57 402 

DIČ:   202 173 4902 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:   SK22 5600 0000 0004 4719 2002   

Zastúpená:  Ing. Jaroslav Tešliar, PhD., riaditeľ  

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Šuľak 

0915 923 821 

   jozef.sulak@arr.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ:  Peter Radkoff 

Bydlisko:   

Dátum narodenia:  

Číslo OP:   

IBAN:      

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Čl. 2 

Predmet dodatku 

2.1 Zmluvné strany s dohodli, že zmluva sa mení v nasledovnom rozsahu: 

2.1.1 Článok 2 bod 2.2 sa mení nasledovne:  

Predmetom diela je spracovanie  minimálne štrnástich návrhov programov v oblasti KKP 

zameranej na Scénické umenie, ktoré budú slúžiť ako podklad pre spracovanie „Štúdie 

uskutočniteľnosti - Kreatívne centrum KSK 

2.1.2 Článok 3 bod 3.1. sa mení nasledovne: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia v nasledovnom termíne do 

20.11.2017. 

2.1.3 Článok 4 bod 4.1 sa mení nasledovne: 

Cena za riadne vykonanie diela podľa bodu 2.2 tejto zmluvy je 1 400,00,- EUR (slovom tisíc 

štyristo EUR) súhrnne za celé dielo. Uvedená cena je konečná vzhľadom na skutočnosť, že 

zhotoviteľ nie je platiteľom DPH.  
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Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

3.1 Ostatné ustanovenie zmluvy nezmenené týmto dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení 

3.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili pred jeho podpísaním jeho 

obsahu rozumejú, neuzavreli ho  v tiesni ani za nevýhodných podmienok, ale ho uzavreli 

slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, na znak čoho ho podpisujú.  

3.3 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch,  z ktorých jeden dostane po podpise 

objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 

3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

 

V Košiciach, ...................      V Košiciach, ....................... 

 

 

 

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

Ing. Jaroslav Tešliar, PhD.            Peter Radkoff 

       za objednávateľa                           za zhotoviteľa 

 


