Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 03/2011 na dodávku projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie uzavretej podľa §536 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien
a doplnkov

Zmluvné strany:
Objednávateľ: Obec Zbyňov
Sídlo:

Zbyňov, súp.č. 19/1; 019 13 pošta Kľače

Zastúpený:

Ing. Stanislav Hudek, starosta obce

IČO:

00 321 788

DIČ:

2020637135

IČ DPH:

-

Číslo účtu:

0229216002/5600

Zaregistrovaný: a
Zhotoviteľ:

AQUABEST - Ing. Miloslav Remiš

Sídlo:

IČO:

Brodno č. 10; 010 14 Žilina
Číslo autorského oprávnenia: členstvo v Slovenskej komore stavebných
inžinierov p.č. 4289*Z*4-24 vodohospodárske stavby
Obvodný úrad v Žiline OŽP-1/2006/01505-2/CR1
Číslo živnostenského registra 580-34432
41 949 285

IČ DPH:

SK1046770879

Bankové spoj.

Tatra banka

Číslo účtu:

2625788730/1100

Registrovaný:

Preambula dodatku
Týmto Dodatkom č.1 (ďalej len „dodatok“) sa dopĺňa čl. X ( Ostatné ustanovenia) Zmluvy
o dielo č. 03/2011 na dodávku projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie z 22.06.2011
(ďalej len „zmluva“) o povinnosti strpenia výkonu kontroly/ auditu oprávnenými osobami.
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Článok I.
Predmet dodatku
1.

Článok X. zmluvy (Ostatné ustanovenia ) sa dopĺňa o nasledovné znenie nového bodu
10.3:
„Dodávateľ projektu je povinný strpieť výkon kontroly/ auditu súvisiaceho s dodávaným
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku pre mandanta, a to oprávnenými osobami a poskytnúť
im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
a/ Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,
b/ Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
c/ Najvyšší kontrolný úrad, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d/ Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e/ Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f/ Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a/ až d/ v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.“
Článok II
Záverečné ustanovenia

1.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom,
pričom každý rovnopis má platnosť originálu.

2.

Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, uzatvorili ho slobodne, vážne, určite
a zrozumiteľne, jeho obsahu a jednotlivým ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu
s jeho znením ho oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpísali.

3.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
nadobúda po zverejnení na web stránke www.obeczbynov.sk.

4.

Tieto ustanovenia platia aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.

V Zbyňove, dňa

v Žiline, dňa

_____________________________
Ing. Stanislav Hudek
starosta obce

__________________________
Ing. Miloslav Remiš
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