
Dodatok č.1  

k Zmluve o dielo    
uzatvorená v zmysle § 631 a nás. Občianskeho zákonníka zo dňa 23. 7. 2022 

 

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

uzatvorený medzi: 
 

1. Meno a priezvisko  Alena Maceková 

Trvalé bydlisko:     

Rodné číslo:    

Bankové spojenie:    

IBAN:      

(Ďalej len ,,zhotoviteľ") 

a 

2. Meno a priezvisko  Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 

Sídlo:    Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza 

IČO:     340 59 113 

DIČ:    2021447285 

Bankové spojenie:  Štátna pokladňa 

IBAN:    SK98 8180 0000 0070 0051 0918 

Zastúpená:    Mgr. Ľudmila Húsková – riaditeľka  

(Ďalej len ,,objednávateľ") 

                                                                     

 

 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k Zmluve v tomto znení:  

 

I. Predmet dodatku 

 

 

1. Predmetom dodatku je oprava čísla bankového spojenia „objednávateľa“  na  

IBAN: SK98 8180 0000 0070 0051 0918. 

 

II. Záverečné ustanovenia dodatku 

 

1. Ostatné časti pôvodnej zmluvy zostávajú nezmenené. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na http://www.rkcpd.sk/o-

nas/zverejnovanie-dokumentov/zmluvy.html?page_id=2344&page=3. 

3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom 

ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, 

ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.  

 

 

                                                               

V Prievidzi dňa 28. 07. 2022 

 

 

 

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

zhotoviteľ        objednávateľ 

 



 

 

 

 

 Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

                                                            

  

Finančná operácia alebo jej časť 
(§ 6 ods. 4 zákona č.357/2015 Z.z.) 

Vyjadrenie 

  

zamestnanec 

Dátum/  
 

Podpis vedúci zamestnanec 
(alebo štatutárny orgán) 

Dátum/  
 

Podpis 

  

a) je – nie je* v súlade s rozpočtom na 
rok 
 
................. 

je – nie je* možné finančnú operáciu 
alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať 
alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa 
finančná operácia alebo jej časť už 
vykonala. 

  je – nie je* možné finančnú operáciu 
alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať 
alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa 
finančná operácia alebo jej časť už 
vykonala. 

  

  Meno a priezvisko: 
 
Ing. Ľudmila Ďurošková 

  Meno a priezvisko: 
 
Mgr. Ľudmila Húsková 

  

                                                            
  * nehodiace sa škrtnite 

  Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z. 

                                                            
 


