DOHODA
K ZMLUVE O DIELO č. JO 210317/1
1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Zhotoviteľ
Obchodné meno

:

Premier Consulting EU, s.r.o.

Sídlo

:

Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno

IČO
zapísaný

:
:

48 231 657
Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro,
vložka číslo 39159/N

číslo účtu

:

2942007168/1100, Tatra Banka, a.s.

v zastúpení obchodným zástupcom konajúcim na základe plnej moci zo dňa: 6.8.2015
názov

:

AJO Consulting, s.r.o.

sídlo

:

Alexandra Dubčeka 961/6, Vranov nad Topľou 093 01

IČO

:

36741981

Zast.

:

Ing. Jozef Ocilka, konateľ
(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2.

Objednávateľ
obchodné meno

:

Obec Šindliar

sídlo/ miesto podnikania :

Šindliar 144, 082 36 Šindliar

IČO

:

00327824

Zast.

:

Ing. František Sedlák, starosta
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.3.

Zmluvné strany týmto uzatvárajú túto dohodu s nasledovným znením (ďalej len "Dohoda"):

2.

PREDMET DOHODY

2.1.

Zmluvné strany medzi sebou dňa 21.03.2017 uzatvorili Zmluvu o dielo č. JO 210317/1, predmetom ktorej je
záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, špecifického cieľa „4.3.1. Zníženie spotreby
energie pri prevádzke verejných budov“, a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok určených v Zmluve,
a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi odplatu (ďalej len „Zmluva“).

2.2.

Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že po uzatvorení Zmluvy Zhotoviteľ začal plniť svoje záväzky vyplývajúce
zo Zmluvy, najmä začal zbierať potrebné dokumenty a informácie potrebné pre vyhotovenie Žiadosti, a vyzval
Objednávateľa na poskytnutie súčinnosti, najmä na predloženie dokumentov potrebných pre vyhotovenie
Žiadosti.

2.3.

Zmluvné strany zároveň zhodne prehlasujú, že po uzatvorení Zmluvy Objednávateľ zaplatil Zhotoviteľovi
v súlade so Zmluvou sumu 996,- EUR + DPH, ako odmenu za dielo podľa bodu 4.1.1. Zmluvy.

2.4.

Vzhľadom na skutočnosť, že Objednávateľ nemal záujem pokračovať vo vyhotovení Žiadosti, sa Zmluvné
strany dohodli, že odmena vo výške 996,- EUR + DPH podľa bodu 4.1.1. Zmluvy, sa považuje za náhradu
nákladov Zhotoviteľa súvisiacih s doteraz vykonanými záväzkami Zhotoviteľa zo Zmluvy a Zhotoviteľ si túto
časť odmeny ponechá.

3.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1.

Touto Dohodou sa mení Zmluva v rozsahu ustanovení tejto Dohody a nahrádzajú sa záväzky Zmluvných strán
zo Zmluvy, ostatné časti Zmluvy touto Dohodou nedotknuté, sa rušia od začiatku a v celom rozsahu s výnimkou

záväzkov splnených pred podpisom tejto Dohody, v tomto rozsahu zanikajú záväzky a práva Zmluvných strán
vyplývajúce zo zmluvy.
3.2.

Všetky pojmy uvádzané v Dohode majú rovnaký význam, aký im bol daný v Zmluve, ak nie je výslovne
ustanovené inak.

3.3.

Táto Dohoda sa uzatvára v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží po podpise jeden
rovnopis.

3.4.

Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.

3.5.

Zmluvné strany prehlasujú, že si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, že Dohoda vyjadruje ich slobodnú
a vážnu vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu, na dôkaz čoho ju vlastnoručne podpisujú.

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

Šindliar, dňa 11.10.2017

Šindliar, dňa 11.10.2017

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

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

Premier Consulting EU, s.r.o.

Obec Šindliar

v.z. AJO Consulting, s.r.o., Ing. Jozef Ocilka, konateľ

Ing. František Sedlák, starosta

