Dodatok č. 1
ku zmluve o poskytnutí služby uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991
Zb. v znení neskorších predpisov dňa 10.09.2012
(ďalej len „zmluva“)
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
Obchodné meno:

Úrad
priemyselného
republiky

Sídlo:

Jána Švermu 43

vlastníctva

Slovenskej

974 04 Banská Bystrica
IČO:

30 810 787

DIČ:

2021105724

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000060734/8180

Štatutárny orgán:

Mgr. Ľuboš Knoth, predseda

Poskytovateľ:
Obchodné meno:

EC Group s.r.o.

Sídlo:

Bakossova 44
974 01 Banská Bystrica

IČO:

44 909 136

DIČ:

2022870861

IČ DPH:

SK2022870861

Bankové spojenie:

UniCredit Bank

Číslo účtu:

1065333003/1111

Štatutárny orgán:

Mgr. Jozef Snopko - konateľ

Osoba zodpovedná za
realizáciu:

Mgr. Jozef Snopko

Registračný súd:

Okresný súd Banská B ystrica, odd. Sro, vložka číslo
16891/S

Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov v zmluve obsiahnutých a s úmyslom byť
touto zmluvou viazané, dohodli s a n a uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo
uzatvorenej 10.09.2012 v tomto znení:
pôvodný článok 4 zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:
strana 1

4

ODMENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na odmene poskytovateľa za včasné a riadne
vytvorenie diela podľa tejto zmluvy (ďalej len „odmena“), ktorá bude pozostávať
z fixnej odmeny a vypočíta sa podľa zásad uvedených nižšie v tomto článku.
4.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi odmenu nasledovne:
4.2.1 Objednávateľ uhradí poskytovateľovi fixnú odmenu za vypracovanie žiadosti
o grant vo výške 8 700,- EUR (ďalej len „fixná odmena“). Fixná odmena je splatná
po p odaní ž iadosti o grant n a z áklade f aktúry vystavenej poskytovateľom. P rílohou
faktúry bude doklad preukazujúci osobné podanie žiadosti o grant poskytovateľovi
grantu, p odanie ž iadosti o grant na poštovú prepravu na adresu poskytovateľa
grantu alebo podanie žiadosti o grant poskytovateľovi grantu iným vhodným
spôsobom.
4.3 V prípade, ak pred podaním žiadosti o grant dôjde k odstúpeniu objednávateľa od
tejto zmluvy podľa bodu 6.4 tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ uhradiť
poskytovateľovi fixnú odmenu podľa nasledovného vzorca:
(i)

pokiaľ dôjde k odstúpeniu objednávateľa od tejto zmluvy menej ako 21 dní
pred uplynutím lehoty na podanie žiadosti podľa bodu 3.2 tejto zmluvy,
vznikne poskytovateľovi nárok n a úh radu 5 0 % s umy F ixnej o dmeny
uvedenej v bode 4.2.1 tejto zmluvy;

(ii)

pokiaľ dôjde k odstúpeniu objednávateľa od tejto zmluvy menej ako 14 dní
pred uplynutím lehoty na podanie žiadosti podľa bodu 3.2 tejto zmluvy,
vznikne poskytovateľovi nárok n a úh radu 7 5 % s umy F ixnej o dmeny
uvedenej v bode 4.2.1 tejto zmluvy;

(iii)

pokiaľ dôjde k odstúpeniu objednávateľa od tejto zmluvy menej ako 7 dní
pred uplynutím lehoty na podanie žiadosti podľa bodu 3.2 tejto zmluvy,
vznikne poskytovateľovi nárok na úh radu 1 00 % s umy F ixnej o dmeny
uvedenej v bode 4.2.1 tejto zmluvy.

4.4 Akákoľvek Odmena podľa tejto Zmluvy je stanovená bez dane z pridanej hodnoty,
príslušná daň z pridanej hodnoty k dátumu vystavenia faktúry bude pripočítaná vo
vyfaktúrovanej sume. Odmena bude vyčíslená v EUR. Poskytovateľ vyúčtuje
objednávateľovi odmenu faktúrou. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi
dohodnutú odmenu do 15.01.2013.
V Banskej Bystrici, dňa:

V Banskej Bystrici, dňa:

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

Mgr. Ľuboš Knoth

Mgr. Jozef Snopko

predseda

konateľ spoločnosti

Úrad priemyselného vlastníctva SR

EC Group s.r.o.
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