
DODATOK č.1 k ZMLUVE  

o realizácii projektu „Spišskoteplické poviedky“ 
uzavretá podľa ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

 
medzi 

 

Literárnou spoločnosťou Pravé orechové 

 

a 

 

Obecnými službami Spišská Teplica s.r.o. 

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

1. Literárna spoločnosť Pravé orechové 

sídlo:         Literárna spoločnosť Pravé orechové,  

                                         Slobody  19, 040 11 Košice 

zastúpený:                      Slavomírom Szabóom, predsedom 

IČO:          35536411 

Zápis v registri Ministerstva vnútra SR zo dňa 07.03.2001 pod č. VVS/1-900/90-17705 

(ďalej len „PrO“) 

a 
2. Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 

sídlo:         Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 

         Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica 

zastúpený:         Ing. Radoslavom Šeligom, konateľom  

IČO:          50552597 

DIČ:          2120383023 

 

(ďalej len „Obecné služby“) 

 

 

Čl. II 

Dodatok 

 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v Zmluve o realizácii projektu „Spišskoteplické  poviedky“ 

sa ruší Čl. IV, bod 2 v znení:   

 

PrO sa zaväzuje, že v roku 2019, najneskôr do 31. októbra 2019, odovzdá Obecným službám 

rukopis knihy Spišskoteplické poviedky s rozsahom 10 poviedok. 

 

Uvedený bod sa  nahrádza textom: 

 

PrO sa zaväzuje, že v roku 2020, najneskôr do 20. marca 2020, odovzdá Obecným službám 

rukopis knihy Spišskoteplické poviedky s rozsahom 10 poviedok.  

 

 



 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v Zmluve o realizácii projektu „Spišskoteplické  poviedky“ 

sa ruší Čl. IV, bod 7 v znení:  

 

PrO sa zaväzuje, že v roku 2020, najneskôr do 31. marca 2020, zabezpečí vydanie knihy 

v náklade 1 500 kusov, pričom kniha bude vydaná v špecifikácii: formát A5, 80 gramový 

papier knižný, mäkká väzba, obálka 300 gramový kartón s jednou doplnkovou farbou, obálka 

potiahnutá matným laminom.  

  

 

Uvedený bod sa  nahrádza textom: 

 

PrO sa zaväzuje, že v roku 2020, najneskôr do 31. mája 2020, zabezpečí vydanie knihy 

v náklade 1 500 kusov, pričom kniha bude vydaná v špecifikácii: formát A5, 80 gramový 

papier knižný, mäkká väzba, obálka 300 gramový kartón s jednou doplnkovou farbou, obálka 

potiahnutá matným laminom.  

  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v Zmluve o realizácii projektu „Spišskoteplické  poviedky“ 

sa ruší Čl. IV, bod 1 v znení:  

 

PrO bude Obecným službám v roku 2019 fakturovať prácu po odovzdaní rukopisu desiatich 

poviedok, a to faktúrou vo výške 2 350 eur so 14 dennou dĺžkou splatnosti.  

 

Uvedený bod sa  nahrádza textom: 

 

PrO bude Obecným službám najneskôr do 31. marca 2020 fakturovať prácu po odovzdaní 

rukopisu desiatich poviedok, a to faktúrou vo výške 2 350 eur so 14 dennou dĺžkou splatnosti.  

 

 

 

 

Vo Spišskej Teplici dňa 20.03.2020 

 

 

 

 

Za Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.                Za Literárnu spoločnosť Pravé orechové 

 

 

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

 

         Ing. Radoslav Šeliga                      Slavomír Szabó 

                              konateľ                                                  predseda  


