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Dodatok č. 1

Čl. 1. Zmluvné strany

DF

Obec Čakanovce
Čakanovce 79, 044 45 Bidovce
00324051
2021235876
Emil Imro, starosta obce
VÚB, a.s.
SK54 0200 0000 0000 0742 0542
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Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
č. účtu:
(ďalej len „objednávateľ“)
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VÚB, a.s.
SK59 0200 0000 0024 2265 2358
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.
l9631/P
vahoprojekt©gmail.com
+421 907 930 427

Preambula
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Bankové spojenie:
č. účtu:
Zapisaný v:
Čislo zápisu:
e-mailová adresa:
mobilný telefón:
(ďalej len „zhotoviteľ“).

VÁHOPROJEKT, s r.o.
Exnárova 13, 080 01 Prešov
43894810
2022543985
SK2022543985
Ing. Miroslav Váhov_ský — konateľ spoločnosti

as

na strane druhej:
Obchodné meno:
Sídlo,(miesto podnikania):
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:

Ed

k Zmluve o dielo zo dňa 10.09.2019

Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 3.11.2021 uzatvorenej na predmet
zákazky s názvom: „Vypracovanie projektovej dokumentácie Dobudovanie základnej
technickej infraštruktúry v obci Cakanovce“ dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1.
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Dôvodom uzatvorenia dodatkuje doplnenie Čl. IV 0 bod. 1 l.

re

11. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaním tovarov
podľa tejto zmluvy, prácami a všetkými činnosťami podľa tejto zmluvy a to kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnená osoby sú na
výkon kontroly/auditu najmä:

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
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. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľske'ho orgánu a nimi
poverené osoby,

Ed

. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby,

. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
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predpismi SR a právnymi aktmi EU.

rP

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti.
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Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom tri (3)
rovnopisy obdrží objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
. Tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných
strán a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že:
riadiaci orgán schváli tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo a zároveň v zmysle zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.
. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo vyjadruje ich vážnu
a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že Dodatok
nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu
s celým obsahom Dodatku ho oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán
podpisujú.
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V Čakanovciach
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Za objednávateľa:

V Prešove

dňaľľ'ĺčozĺi

Za zhotoviteľa:
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