
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
uzatvorenej v zmysle § 631 - 643 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších

predpisov (d'alej ako "Občiansky zákonník") zo dňa 23.03.2020

: .'

l. Objednávate)':
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Vecne zodpovedný:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
e-mail:

Článok I.
Zmluvné strany

Obec Šuňava
Trojičné námestie 255/3, 059 39 Šuňava
Stanislav Kubaský - starosta obce
Stanislav Kubaský - starosta obce
00326437
2021212710
Nie je platca DPH
Prima banka Slovensko, a.s.
SK47 5600 0000 0016 00853001

2. Autor:
Trvale bytom:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Číslo OP:
Bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej ako "Objednávatel"')

~!k
~Pišská Nová Ves

•a _
(ďalej ako "Autor")
(Objednávateľ a Autor spolu ako "Zmluvné strany")

Článok IL
Predmet dodatku

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok Č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.03.2020 (ďalej ako "Zmluva o
dielo") s takto dohodnutým obsahom:

1. Zmluva sa mená v Článku II. Predmet zmluvy, bod 2. nasledovne:

2. Autor sa zaväzuje vytvoriť a dodať do monografie nasledujúce kapitoly:

Historické a geografické aspekty Šuňavy a jej okolia +26 NS
Článok IIL

Záverčené ustanovenia

l. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, nezmenené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok Č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Tento Dodatok Č. 2 je vypracovaný v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana

obdrží jedno (1) vyhotovenie.
4. Tento Dodatok Č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných

strán a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola

podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a
na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej obsah~-~

V Spišskej Novej Vsi, dňa ~o. <J. h}..// V Šuňave dňa. 20.0r~{.:..-t?~~~j.
, I t: - --l-f:-:,\
{!~J/J} I'{'

, _~tL_ f:!~"; , l

Stanislav •• ~ *
objednávateľ --.;.1 __

Mgr. Miroslav Števík
autor

Projekt podporený z rozpočtu PSK, na základe Zmluvy Č. 11811202110PR, názov projektu: II.etapa
vydania knihy "Šuňava prírodný klenot na rozhraní Liptova a Spiša"
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