
DODATOK Č.1. K ZMLUVE O DIELO  

 

Zmluvné strany 

  

Zhotoviteľ:  Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi    

     Adresa: Letná 50, 058 01 Spišská Nová Ves 

     Zastúpený:  Ing. Zuzana Krempaská, riaditeľka múzea 

     IČO: 31297927                 

     DIČ: 2021432798                

     Bankové spojenie: Štátna pokladnica                                        

     Číslo účtu: SK60 8180 0000 0070 0018 4518      

      Kontaktné osoby:     

      Vo veciach zmluvných:  Ing. Zuzana Krempaská, riaditeľka múzea   

      Vo veciach technických a realizačných:  Mgr. Matúš Hudák 

 

 

ďalej len „zhotoviteľ" 

 

a 

 

Objednávateľ: Mesto Spišské Vlachy  

     Adresa:  SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 

     Zastúpený:  Ľubomír Fifík – primátor mesta 

     IČO: 003229657                 

     DIČ: 2021331543                

     Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s.                                        

     Číslo účtu: SK64 5600 0000 0034 4002 1001      

      Kontaktné osoby:     

      Vo veciach zmluvných:  JUDr. Ing. Stanislav Kandrík, LL. M.   

      Vo veciach technických a realizačných: Ing. Anna Mníchová 

 

 



                                                                        Čl. I  

Predmet dodatku 

 

Zmluvné strany sa dohodli na zmene s horeuvedenej zmluvy zo dňa  15. 10. 

2019 (ďalej len zmluva) takto: 

 

V článku II. Práva a povinnosti zmluvných strán sa mení ods.: 

 

1. Povinnosti zhotoviteľa: 

b) po ukončení terénnej časti výskumu vypracovať kompletnú dokumentáciu v zmysle § 39 

pamiatkového zákona a § 7 a 10 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 

253/2010Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon 

a odovzdať ju objednávateľovi najneskôr do 16.3.2020. 

 

V článku III. Termín realizácie, cena diela a platobné podmienky sa mení 

ods.: 

1. Termín realizácie: 

Archeologický výskum sa zrealizuje v mesiacoch oktober, november, december 2019 

a január, február a marec 2020. 

 

Čl. II. 

Spoločné a záverečné ustanovenia.  

  

1. Ostatné ustanovenia  zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami, účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webe Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. 

3. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jeden je určený pre 

objednávateľa, jeden pre autora.  

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, že mu porozumeli v celom 

rozsahu a že nebola uzavretá v tiesni a za inak jednostranne nevýhodných podmienok.   

  

 

 



 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa:   18.12.2019                   V Spišských Vlachoch, dňa: 18.12.2019 

 

 

 

 

 

.                                

Za  zhotoviteľa:                                                                           Za objednávateľa: 

 

 

 

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

      riaditeľka múzea                                                                             primátor mesta 
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