
                                 DODATOK č. 3
                                          k ZMLUVE O DIELO zo dňa 13.5.2021
            na výrobu, dodanie a montáž vecí, uzatvorená podľa § 536 a násl. ustanovení 
    Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zo dňa 13. 05. 2021
                                                                      
                                                                   Čl. I.
                                                          Zmluvné strany 

 1.1. Objednávateľ: Podtatranské múzeum v Poprade                                             
       Sídlo: Vajanského 72/4, 058 01 Poprad
       Zastúpený: Bc. PhDr. Magdalénou Bekessovou, riaditeľkou múze

       IČO: 37781171

       DIČ: 2021453390
       IČ DPH: Nie je platcom DPH 
       Bankové spojenie: Štátna pokladnica
       Číslo účtu: 7000519592/8180
       IBAN:  SK73 8180 0000 0070 0051 9592    
       Telefón: 052/772 19 24                                                                             
       Elektronická pošta: sekretariat@muzeumpp.sk
       Internetová adresa: www.muzeumpp.sk   

1.2. Zhotoviteľ: MAKO - kovovýroba, s.r.o.
       so sídlom: Senická 9, 811 04 Bratislava 
       Zastúpený: Marián Kozic, konateľ spoločnosti
       IČO: 36722812
       DIČ: 2022313337
       IČ DPH: SK2022313337
       Je platcom DPH
       Bankové spojenie: Tatra banka
       Číslo účtu: 2625070171/1100
       IBAN: SK06 1100 0000 0026 2507 0171  
      Vo veciach technických: Kozic Marián
      Tel.: +421 948 729 904
      E- mail: info@mako-kovovyroba.sk  

       Z dôvodu, prerušenia realizačných prác na expozícii Knieža z Popradu a jeho hrobka v 
roku 2021 a stanovení nových termínov realizácie sa zmluvné strany uvedené v čl. I. tohto 
dodatku dohodli na zmene Čl. III. Čas plnenia diela a na zmene a doplnení Čl. V. Platobné 
podmienky Zmluvy o dielo na výrobu, dodanie a montáž vecí, predmetu zmluvy „Výroba, 
dodanie a montáž podpornej konštrukcie originálu vnútornej komory Kniežacej hrobky z 
Popradu“ zo dňa 13. 05. 2021, ktoré budú znieť:

                                                                      Čl. III.
                                                             Čas plnenia diela        

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu Čl. III. Čas plnenia diela ods. 3.1 tejto 
       zmluvy v termíne: Začiatok vykonávania diela: máj 2021 
                                     Ukončenie diela: do 31. augusta 2022
   



                                                                       Čl. V.   
                                                           Platobné podmienky 

5.2. Cenu diela vo výške 10 200,00 eur s DPH zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po ukončení
       dodávky a montáže diela a jeho odovzdaní, čo bude potvrdené zápisom o odovzdaní 
       a prevzatí diela na základe doručenej faktúry zhotoviteľa so splatnosťou 30 dní od jej

       doručenia objednávateľovi.                         

 XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dve vyhotovenia 
si ponechá objednávateľ a dve dostane zhotoviteľ.

12.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

12.5. Zmluvné strany potvrdzujú, že tento dodatok si pred jeho podpisom prečítali a 
porozumeli jeho obsahu. Na dôkaz toho tento dodatok podpisujú.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 13. 05. 2021 zostávajú v platnosti v plnom 
rozsahu. 

V Poprade, 29. 6. 2022                                                    V Poprade,  29. 6. 2022

Za objednávateľa:                                                           Za zhotoviteľa:

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

PhDr. Magdaléna Bekessová                                                    Marián Kozic         
               riaditeľka                                                                konateľ spoločnosti
Podtatranského múzea v Poprade                                                                  
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