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ZMENA ZMLUVY O DIELO č. 1 (dodatok č. 1) 
číslo zmluvy o dielo č. 1009/2019 zo dňa 05.09.2019 na zhotovenie diela stavby:  
„Záhradné – Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Družstevná a Spodná“ 

 
Článok 1 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
  
1.1 Objednávateľ: 
 

Názov:    Obec Záhradné 
Sídlo:    Obecný úrad Záhradné, Tulčícka 271/2, 082 16  Záhradné 
IČO:                 00 328 022  
DIČ:    2021296750  
V zastúpení:   Róbert Tkáč, starosta obce 
Osoby jednať 

vo veciach zmluvných:  Róbert Tkáč, starosta obce 
 vo veciach technických:  Róbert Tkáč, starosta obce 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:    SK11 5600 0000 0088 2972 2001 
Telefón:                     051 / 455 77 25 
E-mail:    robert.tkac@obeczahradne.sk 
Web:    www.obeczahradne.sk  
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
1.2 Zhotoviteľ: 
 
Názov:    SLOVDACH, s.r.o. 
Sídlo/Adresa:   Popradská 23, 064 01  Stará Ľubovňa 
IČO:    36 465 330 
DIČ:    2020004008 
IČ DPH:   SK2020004008 
V zastúpení:   Slavomír Kandráč, konateľ spoločnosti 
Osoby jednať 

vo veciach zmluvných:  Slavomír Kandráč, konateľ spoločnosti 
 vo veciach technických:  Slavomír Kandráč, konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 
IBAN:    SK91 7500 0000 0040 2065 4034 
Telefón:                     052/432 64 73  
E-mail:    slovdach@slovdach.sk  
Zapísaný v registri:  Obchodný register Okresného súdu Prešov 
Číslo zápisu:   Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12041/P 
 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

 
Článok 2 

Preambula 
 
 Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s článkom 11. Záverečné 
ustanovenia, bod 2., Zmluvy o dielo č. 1009/2019 zo dňa 05.09.2019 dohodli na tejto zmene 
zmluvy o dielo č. 1 (dodatku č. 1), číslo zmluvy č. 1009/2019 zo dňa 05.09.2019. Na základe 
tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené. 
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Článok 3 
Predmet zmeny zmluvy 

 
 
3.1 Článok 11. Záverečné ustanovenia sa dopĺňa o nový bod 8., ktorý znie: 
 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, v prípade získania NFP, strpieť výkon kontroly/auditu 
súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na 
výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby. 
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 

a  nimi poverené osoby. 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby. 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) 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. 
 
 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

 
4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo číslo 1009/2019 zo dňa 05.09.2019, ktoré nie sú 

menené alebo doplnené touto zmenou zmluvy č. 1 (dodatkom č. 1), ostávajú                   
v platnosti v doteraz platnom znení. 

 

4.2 Táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) nadobúda platnosť dňom jeho podpísania 
obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. 
z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov.  

 

4.3 Táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 
objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jej podpise po dve vyhotovenia. 

 

4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) bola uzatvorená 
slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne 
nevýhodných podmienok.  

 

4.5 Zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1)  bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na 
znak toho, že tejto zmene zmluvy č. 1 (dodatku č. 1) porozumeli a na znak svojej 
slobodnej vôle túto zmenu zmluvy č. 1 (dodatok č. 1), vlastnoručne podpísali. 

 
 

V Záhradnom, dňa:                           V Starej Ľubovni, dňa:  
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
 

Obec Záhradné      SLOVDACH, s.r.o. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Róbert Tkáč      Slavomír Kandráč 
starosta obce      konateľ spoločnosti 


