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Dodatok č. 1 k  

ZMLUVE O DIELO zo dňa 14.06.2019 

uzatvorenej v súlade s § 536 nasl. Obchodného zákonníka 

 

Článok 1 – Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: Obec Záriečie 

Sídlo : Záriečie 190, 020 52 Záriečie 

Zastúpený: Ing. Jozef Kollár, starosta 

Email: kollar@zariecie.sk 

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN: SK42 5600 0000 0028 0529 2003 

IČO: 00317926 

DIČ: 202615652 

/ďalej len Objednávateľ/ 

 

Zhotoviteľ:   ASFA-KDK, s.r.o.  

Sídlo zhotoviteľa: Murgšova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom  

Zastúpený: Rastislav Dzurko - konateľ  

Email: asfakdkdubnica@gmail.com  

Bankové spojenie:        Slovenská sporiteľňa, a. s.  

Číslo účtu / IBAN: 5030865841/0900 

IČO:   46704507  

DIČ:       2023558823 

IČ DPH:      SK2023558823 

  

/ďalej len zhotoviteľ/ 

 

Článok 2.  

Predmet dodatku 

Predmetom zákazky podľa Zmluvy o dielo je zhotovenie stavby pod názvom: Rekonštrukcia 

miestnej komunikácie Záriečie - KLECENEC. 

Predmetom tohto dodatku je zmena článku č. 30.3 Zmluvy o dielo nasledovne: 

Pôvodné znenie: 

30.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením 

predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to 

oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými 

osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:   

a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,   

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,   

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a 

nimi poverené osoby,   

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,   

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až e) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 
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Nové znenie: 

 

30.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP č. 072TN130032 , a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť 

im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

Článok 3. 

Záverečné ustanovenia 
    

1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy 
obdrží objednávateľ a 2 rovnopisy obdrží zhotoviteľ. 

  
2.  Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že dodatok 

uzavreli slobodne a vážne, jeho obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebol 
podpísaný v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

 

V Záriečí , dňa 03.09.2019    V Záriečí , dňa 03.09.2019   

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ:  

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––      ––––––––––––––––––––––––– 

Ing. Jozef Kollár, starosta    Rastislav Dzurko, konateľ   


