
 

DODATOK č. 1 

 k Zmluve o dielo 

 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. a § 289 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov s v súlade so zák. č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších 

predpisov a zák. č. 343/2015 Z.  z.  o verejnom  obstarávaní  a za osobitných  podmienok dojednaných  v 

zmluve 

 

1. Obec Petrovce 

so sídlom: Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou  

IČO: 00 332674 

DIČ: 2020630315 

Bankové spojenie: VÚB 

Číslo účtu: SK82 0200 0000 0026 6595 3358 

V zastúpení: Ing. Ján Jenčo, starosta obce 

tel.: +421 574452321  

e-mail: starosta@petrovce.sk 

  

(ďalej iba ,,objednávateľ“ v príslušnom tvare)  

 2. FE-DOP, s.r.o.  

Zastúpený:                                                   Ladislav Horváth  

IČO:                                                            36251461  

IČ pre DPH:                                                SK2020195562  

Bankové spojenie:                                       Slovenská sporiteľňa  

Číslo účtu:                                                   SK75 0900 0000 0051 6645 4363  

Registračný súd:                                         Obchodný register OS Trnava  

Oddiel:                                                        Sro, vložka č. 13757/T 

 

(ďalej iba ,,zhotoviteľ“ v príslušnom tvare) 

(alebo ďalej spolu ako ,,zmluvné strany“ v príslušnom tvare alebo jednotlivo ako ,,zmluvná 

strana“ v príslušnom tvare) 

 

 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo, ktorú uzatvorili dňa 24.2.2022 na 

zhotovenie diela: “Rekonštrukcia interiéru objektu MŠ a ZŠ Petrovce “ sa mení a dopĺňa 

takto: 

 

 

Čl. IV  Cena diela sa dopĺňa o bod 4., ktorý znie takto: 

 

 4/ Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s 

dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a 

poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

 

Čl. VIII  Riešenie sporov sa dopĺňa o bod 3., ktorý znie takto: 

             



 

                 3/ Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je bez akýchkoľvek sankcií oprávnený 

odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi 

objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie 

výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 

 

Čl. IX  Ostatné dohody bod 1., sa mení a dopĺňa sa bod 6. a 7., nasledovne: 

 

 1/ Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom 

objednávateľa a splnením odkladacej podmienky podľa tretej vety tohto bodu. Zverejnenie 

zmluvy na webovom sídle objednávateľa oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na 

adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy o dielo. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení 

odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu žiadosti o poskytnutie 

príspevku. V prípade neschválenia žiadosti o poskytnutie príspevku, objednávateľ si vyhradzuje 

právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie oznámenia o 

neschválení žiadosti o poskytnutie príspevku. 

 

          6/ Podmienky financovania: Financovanie bezhotovostným platobným stykom. Predmet 

zákazky sa plánuje financovať z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov 

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej IROP), kód Výzvy IROP - CLLD - T302 - 512 

-002. Verejný obstarávateľ uhradí predmet obstarávania po jeho prevzatí na základe faktúry - 

daňového dokladu fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy.  

          Program: Integrovaný regionálny operačný program 

          Vyhlasovateľ: Integrovaný regionálny operačný program ako poskytovateľ zastúpený 

Miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa (ďalej „MAS“) 

          Prioritná os: 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou 

          Investičná priorita: 5.1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného 

komunitou 

          Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 

centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach  

          Aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení 

          Schéma pomoci: neaplikuje sa 

          Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) 

 

          7/  neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha:  

a) súhrnný položkovitý rozpočet 

b) harmonogram plnenia zmluvy  

 

 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma 

zmluvnými stranami a  účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (§ 47a ods. 1 Obč. 

zák.). 

 

 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  je vyhotovený v štyroch (4)  vyhotoveniach rovnakej 

platnosti a záväznosti, z ktorých každá zmluvná strana obdrží  dve vyhotovenia tohto dodatku.. 

 

 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo  porozumeli, že 

tento  Dodatok č. 1 bol uzatvorený podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok  a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Za objednávateľa:                                                             Za zhotoviteľa: 

 

Petrovce, dňa 25.2.2022                                       Petrovce, dňa 25.2.2022 

 
 

 

 

 

 

 
       - p o d p í s n é -                                                                          - p o d p í s n é - 

............................................... ............................................... 
          Ing. Ján Jenčo                                                               Ladislav Horváth 

      starosta obce Petrovce                                                                 konateľ firmy   


