
DO DA T O K č.4
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 16.12.2013

na zhotovenie stavby "Kanalizácia aglomerácie Hanušovce -
Petrovce"

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znen í

Zmluvné strany

Objednávatef:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Petrovce
Obecný úrad Petrovce č.89, 09431 Petrovce
Ing. Miroslav Bobrik, starosta
00332674
2020630315
VÚB, a.s. pobočka Vranov nad Topľou
22628632/0200

ďalej len .objednávateľ'

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
Zapísaný:

DÚHA, a. s.
Čapajevova 29,08001 Prešov
Mgr. Martin Holub - predseda predstavenstva
Ing. Jozef Zavarský - člen predstavenstva
Mgr. Marek Bakoš - člen predstavenstva
UniCredit Bank Slovakia a.s.
6617474000/1111
31 690360
2020519666
SK2020519666
Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sa,
vlož. č.: 163/P
+421-51-7715605
+421-51-7733912

Zhotovitef:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Telefón:
Fax:

ďalej len .zhotoviteľ

Článok 1
Úvodné ustanovenie dodatku

1. Dňa 16.12.2013 uzavreli zmluvné strany Zmluvu o dielo v znení Dodatku č. 1,2 a 3
/ďalej len .Zrnluva'", predmetom ktorej je zhotovenie diela - stavby:

"Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce"

zhotoviteľom pre objednávateľa podľa schválenej projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie a realizáciu stavby, ako aj oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto Zmluvy.

Vzhľadom na to že objednávateľ čerpal na spolufinancovanie diela nenávratný finančný
príspevok z OPŽP a zmluva o dielo musí splňat' niektoré formálne náležitosti, doplňa sa táto
nasledovne.



Článok 2
Predmet dodatku

1. Článok 10 "Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa" sa vkladá nový ods. 10.21
v nasledovnom znení:

10.21
Zhotovitel' 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."

Článok 3
Záverečnéustanovenia

1. Ostatné ustanovenie Zmluvy sa nemenia

2. Dodatok je napísaný v štyroch rovnopisoch, tri sú pre mandanta a jeden pre mandatára

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 Petrovciach, dňa 17.2.2016

lroslav Bobrik
arosta

Obec Petrovce

Mgr. Marek Bakoš
člen predstavenstva




