
1 
 

Dodatok č.1 
k Zmluve na služby odborne spôsobilej osoby pre prevádzkovateľa ČOV zo dňa 21.12.2017 

o konzultačnej, poradenskej a výkonnej činnosti na úseku ochrany životného prostredia  

(ochrana  vôd) pre  Obec Tomášovce 

uzavretá podľa  § 536 a nasl. Obchodného  zákonníka č. 513/91 Zb. 

 

I. Zmluvné stany 

     

Objednávateľ:  Obec Tomášovce 
sídlo:  Partizánska č.132,985 56 Tomášovce 

IČO:   00316474 

DIČ :  2021251023 
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  

číslo účtu: SK89 5600 0000 0060 4959 7001 

tel. kontakt: 0908/941 808                            

  zastúpená:   Ing. Jánom Mičudom, starostom obce  

 

Prevádzkovateľ: Úradný názov: I&M.S., s.r.o. 

 Sídlo: Rúbanisko I 2163/10, 984 03 Lučenec 
 V zastúpení: Ing. arch. Ivan Siláči 

 IČO: 50685074 

 DIČ: 2120428926 
 Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s. 

 Číslo účtu: IBAN SK82 5600 0000 0060 6486 9001    

 

II. Predmet dodatku zmluvy 

1. V článku IV. Čas plnenia zmluvy, bod 2 vyššie uvedenej zmluvy sa objednávateľ a 

prevádzkovateľ dohodli na predĺžení času plnenia zmluvy, kde uvedený bod sa zrušuje a nahrádza 

nasledovným znením: 

2. Termín začatia plnenia: 01.01.2018 

 Termín ukončenia plnenia: 31.12.2022 

 

2. V článku V. Cena, bod 2 vyššie uvedenej zmluvy sa objednávateľ a prevádzkovateľ dohodli na 
predĺžení času plnenia zmluvy, kde uvedený bod sa zrušuje a nahrádza nasledovným znením: 

2. Cena za predmet plnenia vyšpecifikovaný podľa čl. II predmetu zmluvy je stanovená ako 

pevná dohodnutá cena: 

-  za odbornú pomoc pri prevádzkovaní ČOV: 280,00 euro (slovom dvestoosemdesiat euro) 

bez DPH, t.j. 336,00 euro (slovom dvestoosemdesiat euro) s DPH. Poskytovateľ je platca 

DPH. 
 

III. Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné body a dojednania zmluvy ostávajú nezmenené. 

2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno 
vyhotovenie. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy. 

3. Tento dodatok zmluvy nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť nadobúda deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

 

V Tomášovciach, dňa 29.12.2021 
 

Objednávateľ:                                 Prevádzkovateľ: 
     

 

 

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

          Ing. Ján Mičuda                                                                        Ing. arch. Ivan Siláči 

             starosta obce                                                                          konateľ I&M.S., s.r.o. 


