
Dodatok č. 1

K zMLUVE o DlELo číslo 4905.2062117DDV
Na stavbu: Dobudovanie základnej infraštruktúry v obci Svinica

uzatvorenej v zmys|e § 536 a nasl. zákona č.513lL99IZb. Obchodného zákonníka v zneníneskorších
predpisov (d'alej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplneníniektorých zákonov (d'alej |en ZVO)
(d'alej v texte len ,,dodatok")

článok l.
ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie: Obec Svinica
Sídlo organizácie: svinica 282,044 45 svinica
Štatutárny orgán: tng. lubomír Šimko, starosta
tčo: 00324761
DlČ: zozrz45}50
Bankové spojenie:, Prima banka a.s.

IBAN: SK54 5600 0000 0004 1566 4001
Zástupca splnomocnený:
na rokova nie vo veciach:

a) zmluvných: tng. llubomír Šimko, starosta obce
b) technických: ln8, lubomír Šimko, starosta obce

(d'alej len "o bjed náVater ")

A

Názov: EUROV|A SK, a. s.

Sídlo: ul. osloboditelbv 66,040 17 Košice
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Zastúpené: lng. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditer

lng. JUraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditel'
lng. DanieI Hanko, č|en predstavenstva a ekonomický riaditel'

Zapísaná V: V obchodnom registri okresného súdu Košice l,
oddiel Sa , vložka č.248/Y

lČo: 31651518
Dlč: ZO2O49O274
lČ DPH: sKzozo490274
Bankové spojenie: Slovenská sporiteíňa, a.s.

IBAN: SK77 0900 0000 0050 2528 4698
Zástupca oprávnený
na rokova nie vo veciach:

a) zmluvných: lng. Štefan BaIint, riaditel'záVodu Košice
b) technických: lng. SIavomír Gašpar, prevádzkovo-obchod ný námestník závodu Košice
Čís|o te|efó n u: +42!55]2 6!328
číslo faxu:
Email: ponuky-ke@e u rovia.sk
(d'alej len "ZhotoviteI")

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej Zmluvy o die|o (d'alej |en Zmluvy)
mení v nasledovnom rozsahu:
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PREDMET DODATKU

Tento dodatok meníznenie V článku XVl. ZÁVEREčNÉ USTANoVENlA bod 16,2.

Nové znenie bodu 16.2
1,6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma

zmluvnými stranami. Účinnosť tejto ZmIuvy a povinnosti z nej vyplývajúce pre jej účastníkov
nastanú na,jneskór ku dňu nadobudnutia účinnostiZmluvy o poskytnutíNFP a dňom doručenia
kladnej správy z následnej ex - post kontro|y objednávatelbvi a nasledujúci deň po dni jej

zverejnenia V cRZ V zmysle platných práVnych predpisov.

objednáVater sa zavázuje bezodkladne informovať zhotoVite|'a o týchto skutočnostiach.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENlA

Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteťnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou
po dohode oboch zmlUVných strán.
Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostáVajú V platnosti bez zmien.
Dodatok č. 1 je Vyhotovený v štyroch Vyhotoveniach, z toho dva obdrží objednávateí a dva
ZhotoVitel'.
Zmluvné strany Vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho

obsa hom ho vlastnoručne podpisujú.
Tento dodatok je platný podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne deň
nasledujúci po dnijeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.
ZmIuvné strany Vyh|asujú, že 5i text tohto dodatku č. 1 riadne a dós|edne prečíta|i, porozume|i
jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. lch zmluvné prejavy sú dostatočne jasné,

Určité a zrozumitel'né. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak
sIobodného a vážneho súhIasu ju podpísali.

2.

6.

Objed návatel'

vo svinici, dňa #"1,/p>2-

zhotovitel'

tUF§Vi8+ @

o10 t? lGěc.

lng, [Ubomír Šimko, starosta

V Košiciach, dňa 16.01.2023

šin á ty

a gene rá lny riad ite l'
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4{nraioan|iiin
člín predstaVdnstva

/o bchod ný riad iteI'


