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medzi 
 

Objednávateľom:         Obec Betliar 

sídlo: Šafárikova 67, 049 21 Betliar 

zastúpená: Ing. Ľubomír Zatroch – starosta obce  

IČO: 00328103 

DIČ: 2020961184 

 
a 

 

Zhotoviteľom:  Fondy EU, s.r.o. 

so sídlom:  Švermova 1754/24, 974 04 Banská Bystrica 

adresa pre 
doručovanie:   

Švermova1754/24, 974 04 Banská Bystrica 

zastúpená Ing. Peter Pohančaník, PhD. 

IČO:  50 274 716 

DIČ:  2120260461 

IČ DPH: SK2120260461 

údaje z OR:  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: 
Sro, Vložka č.: 29704/S 

 
Článok I. 

Predmet dodatku 
 
1) Predmetom tohto dodatku je úprava bodu č. 2, v čl. II Cena diela Zmluvy o dielo, z dôvodu, že 

Zhotoviteľ sa od 15.10.2020 stal platcom DPH v zmysle príslušných právnych predpisov. 
 
 

Článok II. 
Cena diela 

 
 
Bod č. 2 tohto článku sa mení nasledovne: 
 
2) Cena dohodnutá v ods. 1 tohto článku je konečná. Zhotoviteľ vyhlasuje, že od 15.10.2020 je 

platcom DPH a v čase vzniku zdaniteľného plnenia po tomto dátume bude príslušná suma 
obsahovať už aj sumu  DPH vo výške aktuálnej sadzby v zmysle príslušných právnych predpisov 
platných v čase vzniku zdaniteľného plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že v momente, kedy 
vznikne nárok na zdaniteľné plnenie, bude Zhotoviteľom vystavená faktúra – daňový doklad.  
 

 
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých obdrží každá zmluvná strana po jednom 

vyhotovení. 
 

2) Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán 
a účinnosť dňom jej zverejnenia.   
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3) Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, jeho obsahu 
porozumeli, sú si vedomí právnych následkov z neho vyplývajúcich, a na znak súhlasu s jeho 
obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 
 

 
 
Betliar, dňa 19.01.2021  Banská Bystrica, dňa 19.01.2021 
   
 
 
 
 

štatutárny zástupca 
objednávateľ 

 štatutárny zástupca 
zhotoviteľ 

 

 


