
 
 

DOHODA 
 

o zmene harmonogramu  platenia a fakturácie za dielo – 
a dodanie projektovej dokumentácie 

podľa zmluvy č. 08/2011 zo dňa 26.8.2011 
uzavretej medzi Obcou Voznica a Ing. Miloslavom Remišom- Aquabest 

 
 
 

Obec Voznica a Ing. Miloslav Remiš – Aquabest uzavreli dňa 26.8.2011 zmluvu  na 
dodávku projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na projekt podávaný v rámci 
OP Životné prostredie s názvom „Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Voznica“ 
č. 08/2011. 
 
Podľa čl. VI. bod 6.1.  boli splátky dohodnuté nasledovne: 
 
1. splátka pri odovzdaní projektovej dokumentácie   9 460,00 EUR s DPH 
2. splátka do 31.12.2013     9 460,00 EUR s DPH 
3. splátka do 31.12.2014     9 460,00 EUR s DPH 
 
Vzhľadom na finančnú situáciu objednávateľa sa zmluvné strany dohodli, že 1. splátka za 
projektovú dokumentáciu bude znížená na 975,00 EUR vrátane DPH. Zároveň sa 
dohodli, že zhotoviteľ vystaví faktúru na túto 1. splátku najskôr 1.5.2012 a najneskôr 
31.5.2012 s tým, že splatnosť faktúry bude 14 dní. Zvyšná časť 1. splátky, t.j. 8 485,00 
EUR vrátane DPH  bude uhradená spolu s 2. splátkou, t.j. do 31.12.2013. 
 
Zmluvné strany sa tiež dohodli, že na 2. splátku, ktorá by mala byť uhradená do 
31.12.2013, zhotoviteľ vystaví faktúru iba v tom prípade, ak do toho času SO/RO schváli 
výber dodávateľa a pripustí náklady z uzatvorenej zmluvy na financovanie. Ak sa tak 
nestane, zmluvné strany sa najneskôr do 15.1.2014 dohodnú, v akých termínoch bude 2. 
splátka zo strany zhotoviteľa faktúrovaná. Súčasťou 2. splátky bude aj neuhradená časť 1. 
splátky, t.j. celková výška 2. splátky bude 17 945,00 EUR.  Dôvodom pre tento postup je 
skutočnosť, že objednávateľ bude požadovať od SO/RO nenávratný finančný príspevok 
predfinancovaním, a to je možné až po schválení výberového konania. 
 
Ostatné ustanovenia zmluvy sa touto dohodou nemenia.     
 
Vo Voznici 3.10.2011                                                         Vo Voznici 3.10.2011 
  
Za objednávateľa:                                                                Za zhotoviteľa: 
Kamil Blaho                                                                         Ing. Miloslav Remiš 
starosta obce  Voznica                                                                                                  
 


