/
Dodatok č. 1 ZMLUVY o poskytnutí služby zo dňa 12.2.2014
uzavretý podl'a § 566 a nasl. Obchodného zákonníka medzi
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO
Štatutárny orgán:
(ďalej len .objednávatel")

obec Petrovce
Petrovce 89, 09431 Petrovce
00332674
Ing. Miroslav Bobrik ,. starosta

a
Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
(ďalej len .poskytovateľ")

Ing. Milan Uhorščák
094 21 Kladzany č. 9
34327312
1022310058
1167946054/0200

l. Preambula
1.1 dňa 12.2.2014 uzavreli obe strany zmluvu o poskytnutí služby predmetom ktorej je
dohoda zmluvných strán, že poskytovatel' vykoná pre objednávatel'a službu
stavebného dozoru v rámci stavby pre projekt s názvom "Kanalizácia aglomerácie
Hanušovce - Petrovce". Vzhl'adom na to, že projekt je financovaný z nenávratného
finančného príspevku zo ŠR a fondov EÚ, pristupujú obe strany k uzatvoreniu tohto
dodatku.

II. Predmet dodatku
2.1 čl. 9 Osobitné ustanovenia sa doplňa o nový ods. č. 9.12, v nasledovnom znení:
9.12 Poskytovatel' ako dodávatel' Projektu "Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce"
je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami
kedykol'vek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č. 165/1.2 MP/2014, a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
a) Ministerstvo životného prostredia SR 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 písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ."

III. Záverečné

ustanovenia
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1. Ostatné ustanovenie Zmluvy sa nemenia

2. Dodatok je napísaný
poskytovatel'a

v štyroch

rovnopisoch,

tri sú pre objednávatel'a

a jeden

pre

3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť v zmysle platných právnych predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, súhlasia sa s jej obsahom a na znak
prejavu slobodnej, vážnej a určitej vôle ju nie v tiesni ani za nevýhodných podmienok
vlastnoručne podpisujú

V Petrovci ach , dňa

./.9.~l·:!?/.(.

Poskytovatel' :

Objednávatel':

In.
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. an Uhorščák

