
DODATOK  
 

k Zmluve o dielo č. 61/2021 zo dňa: 26.07.2021 uzavretej podľa § 631-643 Občianskeho 
zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Dodatok“), 
 

uzatvorený v dôsledku aktuálnej epidemiologickej pandémie spojenej s ochorením koronavírusu 
COVID-19 na Slovensku medzi:  

 
Čl. I.  

Zmluvné strany 
 
Objednávateľ: Kysucká knižnica v Čadci 
Sídlo:   17. novembra 1258, 02201 Čadca 
IČO:   36145068 
DIČ:   2021435625 
Štatutárny orgán: PhDr. Janka Bírová, riaditeľka 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  
Číslo účtu:   IBAN: SK 48 8180 0000 0070 0048 1360 
 
Osoby oprávnené jednať v 
 - zmluvných veciach: PhDr. Janka Bírová 
 - v realizačných veciach: Mgr. Helena Pagáčová 
Telefonický kontakt:  +421 915 57 22 54 
E-mail. adresa:  pagacova@kniznica-cadca.sk 
(ďalej v texte zmluvy len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ:  Mgr. Teodor Križka 
Bydlisko:   
Dátum narodenia:  
Štátna príslušnosť:   
Bank. spojenie:  
  
(ďalej v texte zmluvy len „zhotoviteľ“)     

 
Týmto Dodatkom sa pôvodné znenia v Čl. II. ods. 2.,  a Čl. IV. ods. 1., 3. a 4 nahrádzajú znením: 
 
 

Čl. II.  
Predmet zmluvy  

 
2. Špecifikácia diela:  

- posudzovanie súťažných prác zaslaných do 17. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže 
duchovnej tvorby Jurinova jeseň 2021, 

- písomné vyhotovenie Zápisnice z vyhodnotenia literárnej súťaže v termíne do 
30.09.2021a spracovanie návrhu zverejnenia najlepších súťažných prác 
v zborníku. 

 
 
 
 
 



Čl. IV. 
 Cena diela a splatnosť 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za vyhotovené dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy, a to 

vo výške 210,00 € (dvestodesať eur). 
3. Cena diela je uvedená brutto. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ z brutto ceny diela zrazí 

a odvedie daň (19%). Zhotoviteľ je povinný vysporiadať si sám všetky ostatné odvodové 
povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a platnej legislatívy.  
Z brutto ceny budú uhradené: odmena zhotoviteľovi v sume 170,10 Eur, daň: 39,90 Eur. 

4. Splatnosť odmeny je po zrealizovaní diela v zmysle Čl. II. ods. 2 do 3.11.2021 a uskutočňuje sa 
prevodom z účtu objednávateľa na číslo účtu zhotoviteľa, uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. 
 

Všetky ostatné Články a odstavce  Zmluvy o dielo č. 61/2021 zo dňa: 26.07.2021 uzavretej podľa § 
631-643 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, ktoré neboli upravené 
týmto Dodatkom, zostávajú platné v pôvodnom znení. 
 
 
V Čadci, dňa:  20.10.2021 
 
 
 
 
 
...........................................................                                ........................................................... 
                    zhotoviteľ                                objednávateľ  


