Dodatok Č. 2
k Zmluve o dielo z 02.09.2010
uzavretej podl'a § 536 a násl. Obchodného
zákonníka v platnom znení
1. Zmluvné strany
1.1 Zhotoviter:
AZ reklama, s.r.o.
A. Hlinku 900/1, 962 12 Detva
Zastúpený:
Peter Daniš, konatel'
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteřňa a.s., Bratislava, pobočka Detva
č. účtu:
IČD:
IČ DPH:

0071527168/0900
36778575
SK 2022384452

a
1.2 Objednávater:
Mesto Detva
J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva
Zastúpený:
Ing. Ján Šufliarský, primátor mesta
Bankové spojenie:
VÚB Zvolen, retailová pobočka Detva
Č. účtu:
19724-412/0200
IČD:
00319805
DIČ:
2021318651

Predmet dodatku
V zmysle zákona č. 490/2010

Z. z. z 30.10.2010,

o dani

v znení

z pridanej

hodnoty

ktorým sa mení a doplňa zákon

neskorších

predpisov,

došlo

s účinnosťou

č. 222/2004
od

Z. z.

01.01.2011

k dočasnému zvýšeniu základnej sadzby dane z pridanej hodnoty z 19% na 20% zo základu dane.
Z tohto

dóvodu

sa zmluvné

strany

dohodli

na zmene

z 02.09.2010 v Článku 4. Cena a platobné podmienky,

zmluvných

podmienok

Zmluvy

o dielo

bod 4.1 nasledovne:

4. Cena a platobné podmienky
Ruší sa pěvodné

znenie bodu 4.1:

4.1
Cena za zhotovenie

predmetu

zmluvy o dielo - velkoplošná

výsledku procesu verejného obstarávania

reklamná tabula je stanovená na základe

formou zadávania zákazky s nízkou hodnotou

č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení platných predpisov.
Cena predmetu
slovom:

diela:

504,56 Eur, vrátane DPH
páťstoštvri eur páťdesiatšesť centov

§ 102 zákona

Nahrádza sa novým znením bodu 4.1:
4.1
Cena za zhotovenie

predmetu

zmluvy o dielo - velkoplošná

výsledku procesu verejného obstarávania
výške:

reklamná tabula je stanovená na základe

a zmenou sadzby dane z pridanej hodnoty je dohodnutá vo

420,47 EUR

Cena bez DPH
20% DPH
Cena s DPH

84,09 EUR
504,56 EUR
paťstoštyri eur páťdesiatšest

slovom:

centov

Záverečné ustanovenia dodatku

16,3.Ů-fl
Ostatné dojednania Zmluvy o dielo z 02.09.2010 a jej Dodatku Č. 1 Zv •••••••••.

zostávajú v platnosti.

Dodatok Č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho odsúhlasenia Ministerstvom
životného
Slovenskej republiky a účinnosť dňom jeho zverejnenia na web stránke Mesta Detva.
Dodatok

Č. 2 je vypracovaný

v 4 vyhotoveniach,

z ktorých

objednávate]

prostredia

dostane tri vyhotovenia

a zhotoviteř dostane jedno vyhotovenie.
Zmluvné strany si Dodatok Č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vole sú
slobodné, vážne, zrozumitetné a určité, ČO svojimi podpismi potvrdzujú.
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Ing. Ján Šufliarský, pri
objednávater
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