Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 08/2017
Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
Obec Záborské
Sídlo:
Záborské 39, 082 53 Záborské
IČO:
00328014
DIČ:
2021296739
Bankové spojenie:
VÚB, a.s., pobočka Prešov
IBAN:
SK82 0200 0000 0000 2102 1572
BIC:
SUBASKBX
Kontakt (e-mail):
obeczaborske@gmail.com
Kontakt (telefonický):
+421 51 779 83 38
V mene objednávateľa v zmluvných veciach výhradne: Kristína Maliňáková – starostka obce
V mene objednávateľa v technických veciach výhradne: Kristína Maliňáková – starostka obce
(ďalej len „Objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
Sídlo/ miesto podnikania:
Zapísaný v:

PROSPECT, spol. s r. o.
J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 561/N
IČO:
34 107 100
DIČ:
2020414275
IČ DPH:
SK2020414275
Bankové spojenie:
Sberbank Slovensko, a.s., pobočka Nové Zámky
IBAN:
SK04 3100 0000 0044 0001 4100
BIC:
LUBASKBX
Kontakt (e-mail):
prospect@prospectnz.sk
Kontakt (telefonický)
+421 35 6423 645
V mene zhotoviteľa v zmluvných veciach výhradne: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti
V mene zhotoviteľa v technických veciach výhradne: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
Článok II.
PREDMET DODATKU
Zmluvné strany uzavreli dňa 03.07.2017 Zmluvu o dielo č. 08/2017 (ďalej len „Zmluva
o dielo“). Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo:
Článok V. Zmluvy o dielo bod 5.24 sa dopĺňa o nasledovné:
„Zhotoviteľ má po dobu účinnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v
zmysle tejto zmluvy.“
Článok XX. Zmluvy o dielo bod 20.2 sa dopĺňa o nasledovné:
„Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán
a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie dňom účinnosti zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) na realizáciu diela za predpokladu, že je táto
zmluva zverejnená; pokiaľ Objednávateľ získa NFP, ktorý kryje realizáciu iba časti diela, zmluva
nadobúda účinnosť vo vzťahu k tejto časti diela, pričom príslušnú funkčnú časť zmluvné strany
vecne špecifikujú písomným dodatkom.“
Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené.
Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponecháva Objednávateľ a
dva Zhotoviteľ.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Záborskom, dňa ..........................

V Nových Zámkoch, dňa ..........................

..............................................................
..............................................................
Obec Záborské
Kristína Maliňáková
starostka obce

PROSPECT, spol. s r.o.
Ing. Alexander Volšík
konateľ spoločnosti

