
Dodatok č. 1 

 

k Zmluve o dielo zo dňa 12.09.2016 na dodávku projektovej dokumentácie uzatvorenej podľa § 536 

a nasl. Obchodného zákonníka 

 

I.  

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ: 

Názov:   Obec Kružlová 

Adresa:  Obecný úrad Kružlová 8, 090 02 Kružlová 

IČO:    00330655 

DIČ:   2020808735 

Zastúpený:  PhDr. Adrián Gužo, starosta obce 

Bankové spojenie VÚB, a.s. 

Číslo účtu:  SK06 0200 0000 0000 1892 3612 

Telefón:  054/759 4286 

 

1.2 Zhotoviteľ: 

 

Názov:   SM-ART & PARTNERS, s.r.o. 

Sídlo:   Tehelná 9, 082 71 Lipany 

IČO:    47 448 075 

DIČ:   202 387 7548 

Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Majtner 

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s. 

Číslo účtu:  SK05 0200 0000 0032 4303 9851 

Telefón:  0907 967 164 

E-mail:  stanislav.majtner@gmail.com 

 

 

 

II. PREDMET DODATKU 

 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo zo dňa 12.9.2016 sa dopĺňa o nasledovné 

ustanovenia:  

 

 

1. Zhotoviteľ je povinný  strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 

s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti 

a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2017-001078, a to 

oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť. 
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2.  Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;  

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 

a nimi poverené osoby; 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby;  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu; 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;  

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;  

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

 

3.  Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží 

zhotoviteľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie.  

 

III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1.  Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah 

nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave. 

 

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá strana obdrží dva 

originály. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok bol uzatvorený ako prejav ich slobodnej 

a vážnej vôle, že ho uzatvorili dobrovoľne a na znak svojho súhlasu s jeho obsahom ho 

podpisujú. 

 

4.  Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu, účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

 

 

 

 

 

Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa: 

 

 

V Kružlovej dňa ............................    V Lipanoch dňa .............................. 


