
Dodatok č.1 k  
Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 

 
 

Zmluvné strany: 
 
Obchodné meno: Obec Stráne pod Tatrami 
Sídlo:   Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Stráne pod Tatrami 
IČO:   00326593 

DIČ:  2020697305 

IČ DPH: Nie je platcom DPH 

Štatutárny orgán:  Rastislav Sloveňák, starosta obce 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Mandatár:  ULTIMA INVEST, s. r. o. 

Sídlo: Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 68040/L 

IČO: 44020431 

DIČ: 2022554864 

IČ DPH: Nie je platcom DPH  

Štatutárny orgán: Ing. Milan Cupra, konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie:  FIO banka, a.s.  

Číslo účtu (IBAN):   SK2083300000002701016434 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

Článok I. 

1. Zmluvné strany dňa 11.12.2020 podpísali „Zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti verejného 

obstarávania“. 

 

2. Predmetom tohto dodatku je zmena platobných podmienok uvedených v Článku III, odsek 

3.3 tejto Zmluvy: 

Pôvodný text:  

3.3 Poskytovateľ je oprávnený fakturovať 50% ceny po vyhlásení VO, 35% po otváraní 
predložených ponúk a 15% v čase keď objednávateľovi vznikne možnosť uzavrieť zmluvu 
s úspešným uchádzačom, resp. v prípade financovania Zákazky z iných zdrojov než výhradne 
zo zdrojov objednávateľa, po schválení procesu verejného obstarávania poskytovateľom 
nenávratného finančného príspevku, z ktorého bude realizácia Zákazky financovaná.  
Objednávateľ bezodkladne oznámi uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom poskytovateľovi 
a schválenie procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného 
príspevku. 

 

sa mení na text 



 

  Strana 2 z 2 

3.3 Poskytovateľ je oprávnený fakturovať 85% ceny po vyhodnotení VO a 15% v čase keď 
objednávateľovi vznikne možnosť uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, resp. v prípade 
financovania Zákazky z iných zdrojov než výhradne zo zdrojov objednávateľa, po schválení 
procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, 
z ktorého bude realizácia Zákazky financovaná.  
Objednávateľ bezodkladne oznámi uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom poskytovateľovi 
a schválenie procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného 
príspevku. 

 

 

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti. 

  

 

Článok II. 

 

1. Dodatok sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých Poskytovateľ dostane 1 rovnopis a  

Objednávateľ 1 rovnopis. 

 

2. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch 

zmluvných strán. 

 
 
V Liptovskom Mikuláši, dňa 25.11.2020. 
 
 
 
Za Objednávateľa:        Za Poskytovateľa:   

 

 

 

 

 

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

          Rastislav Sloveňák  Ing. Milan Cupra 

                Štatutár   Štatutár 


