Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Dodatok č. 1
I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:
Organizácia:
Obec Nitra nad Ipľom
Sídlo:
Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Holiša
V zastúpení:
Bc. Tivadar Berky, starosta obce
IČO:
00648388
Kontakt:
+421474394197, +421908559894, obecnitra@gmail.com
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Poskytovateľ:
Organizácia:
Ivan Solymosi
L. N. Toístého 525/1, 984 03 Lučenec
Sídlo:
V zastúpení:
Ivan Solymosi
IČO:
35135069
DIČ:
1031412943
Kontakt:
+421 905 320 633, ivansolymosil964@gmail.com
(ďalej len „Poskytovateľ“)
II.
Predmet zmluvy
I.
2.
3.

1.
2.

Predmetom zmluvy je poskytnutie služby - Stavebný dozor v rámci realizácie projektu.
Názov projektu: „Prístavba prístrešku k Domu smútku v Nitre nad Ipľom“. Projekt sa bude
realizovať z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, číslo výzvy: 22/PRVZ2017.
Náplň služieb:
a. kontrola projektovej dokumentácie,
b. kontrola materiálu a jeho kvality,
c. zaistenie plynulosti výstavby,
d. kontrola súladu prác s projektovou dokumentáciou,
e. zostavovanie správ a vedenie evidencie.
III.
Termín a rozsah poskytovanej služby
Termín poskytovania služby: 1.7.2018-31.12.2020
Rozsah dodaného diela: podľa potrieb Objednávateľa.
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1.
2.
3.

4.
5.

VI. Záverečné ustanovenia
• ,
Pokiaľ nie je v tomto dodatku č. i k zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti
zmluvných strán Obchodným zákonníkom.
V prípade závažného porušenia zmluvy je zmluva vypovedateľná s okamžitou platnosťou
s písomným udaním dôvodu.
Ďalšie dodatky k tejto zmluve môžu byť urobené iba písomne a musia byť podpísané
oboma zmluvnými stranami, ostatné časti zmluvy ostali nedotknuté.
Tento dodatok Č. 1 k zmluve je napísaný v štyroch výtlačkoch, z ktorých každý má
hodnotu originálu. Objednávateľ obdrží tri a Poskytovateľ jeden rovnopis.
Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tohto dodatku č.l k zmluve, plne mu porozumeli
a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V obci Nitra nad Ipľom, 28,12.2018

Objednávateľ

Poskytovateľ
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