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Zmluva

o zmena splatnosti záväzku

uzavretá medzi zmluvnými stranami:

Odberateľ: Obec Smižany, Nám. M. Pajdušáka 1341/50,053 11 Smižany
zastúpený: Ing. Michal Kotrady. starosta obce
IČO: 00691721. DTČ: 2020715554
ďalej len ..odberateľ'

a

Dodávateľ: MIGI, spol. s r.o., Matejovce u/Hornádom 96, 053 21 Markušovce
zastúpený: Henrich Hadušovský, konateľ spoločnosti
IČO: 361 87232 IČ DPH: SK 2020033554
Č'íslo účtu: 2627841347/1100
Banka: Tatrabanka. pobočka Spišská Nová Ves
ďalej len .xlodávateľ'

I.

Predmet

1. Predmetom zmluvy je zmena termínu splatnosti faktúry číslo 261220 l O.
Dodávateľ vyfakturoval odberateľovi faktúrou číslo 26122010 zo dňa 4.1.2011 práce
vykonané na zákazke ..Zachovanie kultúrnej pamiatky v obci Smižany" splatnej dňa
04.05.2011.

II.
Dohodnuté podmienky

1. Odberateľ faktúru číslo 26122010 zo dňa 4.1.2011 práce vykonané na zákazke
..Zachovanie kultúrnej pamiatky v obci Smižany splatnú dňa 04.05.20 II v sume
286 690,93 EUR vedie v svojej účtovnej evidencií ako záväzok voči dodávateľovi a tento
záväzok uznáva v plnej výške.

2. K uzatvoreniu zmluvného vzťahu medzi odberateľom a dodávateľom došlo na základe
výsledku výberového konania konaného odberateľom ako verejným obstarávateľom na
dokončenie rekonštrukcie budovy - kaštieľa v Smižanoch. na ktorý bol podaný projekt
"Zachovanie kultúmej pamiatky v obci Smižany: na financovanie rekonštrukcie
z prostriedkov EFRR. Uvedené financovanie bolo dodávateľovi ako úspešnému
uchádzačovi známe.

3. Dodávateľ súhlasí s návrhom odberateľa na zmenu termínu splatnosti faktúry takto:
a) faktúra číslo 26122010 zo dňa 4.1.2011 v sume 286690.93 EURje splatná najneskôr
do 31.10.2011
b) dodávateľ uhradí faktúru najneskôr však do 3 dní po obdržani prostriedkov z EFRR na
svoj účet. Faktúra sa považuje za uhradenú pripísaním prostriedkov na účet dodávateľa.
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4. Pokiaľ odberateľ neuhradí faktúru v dohodnutom zmenenom termíne, má odberateľ právo
vymáhať úhradu dlhu súdnou cestou, pokiaľ zmluvné strany neuzatvoria dohodu
o mimosúdnom vyrovnaní.

III.
Záverečné ustanovenie

1. Podpísaním zmluvy štatutámymi zástupcami oboch zmluvných strán zmluva nadobúda
účinnosť a je právoplatná.

2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach po jednom vyhotovení pre každú zo
zmluvných strán.

M~I, spol. &.t.o.
'oO Iiomédom t.96

-"

V Smižanoch dňa 27. apríla 2011

...•........................-Ing. Michal Kotrady, starosta obce
za odberateľa:

2

-------------------- -_._--_ .. _ .._--_._-----


