Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov

Článok 1
Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontaktná osoba:
Kontakt:

Obec Čerhov
Dlhá 100, 076 81 Čerhov
Ing. Jaroslav Bajužik, starosta
00331422
202 077 3381
Prima Banka Slovensko, a.s.
SK57 5600 0000 0042 1082 6001
Ing. Jaroslav Bajužik
tel.: 056/67 93 222
email: obec2@cerhov.sk

(ďalej len „objednávateľ“)
1.2 Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Zapísaný:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Tomáš Dvorovčík – TD STAV
Hlavná ulica 97/10, 076 15 Hrčeľ
101 – podnikateľ – fyzická osoba
v Živnostenskom registri Okresného úradu v Trebišove, č. 870-11919
Tomáš Dvorovčík
43 820 603
107 869 5167
SK1078695167
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK35 0900 0000 0051 4721 6976

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných a technických: Tomáš Dvorovčík
Kontakt:
0917 432 338
tomas.dvorovcik@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2
Preambula
2.1 Tento dodatok sa uzatvára na základe výsledkov uvedených v Návrhu Správy z kontroly
verejného obstarávania predmetu zmluvy.
2.2 Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18, ods. 1, písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Článok 3
Predmet dodatku
3.1 Predmetom dodatku je v nadväznosti na článok 18 bod 18.2 Zmluvy o dielo úprava článku 15
bodu 15.3 Zmluvy o dielo. Pôvodné znenie sa v plnom rozsahu nahrádza novým znením:
Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä poskytovateľ
nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby.
3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
4.1 Vzhľadom na skutočnosť, že predmet Zmluvy o dielo je financovaný z fondov Európskej únie
Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných
podmienok:
a) došlo k overeniu a následne právoplatnému schváleniu Dodatku v rámci jeho
administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom,
b) došlo k zverejneniu Dodatku v súlade so zákonom.
4.2 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po
podpise jeden rovnopis.
4.3 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom, že bol spísaný na základe pravdivých
údajov, ich slobodnej vôle, nebol dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že im
nie sú v dobe podpisu dodatku známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť.
Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Čerhove, 11.5.2020

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

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

Ing. Jaroslav Bajužik
za objednávateľa

Tomáš Dvorovčík
za zhotoviteľa
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