Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. 01/19/OV/2017
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)
I. ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Email:

Obec Šarišské Dravce
Šarišské Dravce 109, 082 73 Šarišské Dravce
Mgr. Marko Angelovič, starosta obce
00 327 794
2020732241
Prima banka Slovensko, a.s.
SK88 5600 0000 0034 0067 6011
+421 51 459 7320
ocu@sardravce.sk

( ďalej len „objednávateľ")
1.2 Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zápis v registri:
Zástupca na rokovanie o veciach
zmluvných:
technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
e - mail:

IBEG, a.s.
Jilemnického 4, 080 01 Prešov
PhDr. Ján Bync, PhD.
OR OS Prešov, Odd. Sa, Vl. č. 10513/P
PhDr. Ján Bync, PhD.
36456861
2021421149
SK2021421149
VÚB banka, .a.s
SK15 0200 0000 0024 9663 4953
051/7720830
ibeg@ibeg.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. Predmet dodatku
1. Vzhľadom na potrebu upraviť niektoré ustanovenia zmluvy, zmluvné strany sa v súlade s článkom XIV.
Záverečné ustanovenia a bodom 14.2. zmluvy dohodli na oprave článku XIII. OSTATNÉ
USTANOVENIA, ktorý znie:
13.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 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 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 právními predpismi
SR a právnymi aktmi EÚ.
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II. Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve
zhotoviteľ.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený
v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu s jeho obsahom ho
vlastnoručne podpisujú

V Šarišských Dravciach, dňa …......................

V Prešove, dňa …......................

Za objednávateľa: Obec Šarišské Dravce

Za zhotoviteľa: IBEG, a.s.

................................................................
Mgr. Marko Angelovič
statosta

................................................................
PhDr. Ján Bync, PhD.
predseda predstavenstva

2

