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DoDAToK č.1 ZMLUVY o DlELo
uZatvorenej podra ustanovení 5 536 a nasledujúcich Zákona číslo5]_3/199IZb. v zneníneskorších predpisov
a Zákona číslo345/2015Z. z. o verejnom obstarávanía o Zmene a doplnení niektorých zákonov
zo dňa 29.3.2022

zMLUVNÉ STRANY
objednávatel'
Názov a sídlo:
Zastúpené:

obec Staškov, ul.Jozefa Kronera 588,023 53 Staškov
lng. Ladislav Šlmčisko.Starosta obce

lČo:

o0314293

DlČ:

2020553271.
lng. Ladislav šimčisko

Kontaktná osoba:
Konta kt:

Bankové spojenie
Llslo uctu:

4L 43O 2723, 0905 863 031, e-mail: starosta@staskov.sk
Prima banka Slovensko, a. s. Žilina
sK81 s600 0000 0002 7961 5001
tf.: +421,

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa vo veciach technických: stavebný dozor)
Verejný obstarávateľ podl'a 5 7 ods' (1) písm' b), zákona ć.343/20t5z. z' (d'alej len objednávateľ)

Zhotovitel' (právny zástupca skupiny dodávatelbv}:
Názov a sĺdlo:

Zastúpené:
lČo:

FEROSTA a spol. s r.o., oslobodenia 164/18, 013 05 Belá

Mgr. Peter Cabadaj

48282235

DlČ:

2I2oI2Ż950

Kontaktná osoba:

Mgr. Peter Cabadaj
09L8 444 415
VUB
sK06 0200 0000 003s 4958 8351

Kontakt:
Bankové spojenie:
Čísloúčtu:

Kontaktná osoba zhotovitel'a vo veciach technických: Mgr. Peter Cabadaj
Zapísaný v oR oS Žilina, odd. Sro, vl.č. 6429Ż/L resp. V Žn

sR

1o'alej len ,,zhotoviteľ")

PREAMBUTA

1. Predmetom dodatku je oprava nesprávne uvedeného DlČ, ktoré vznĺklo v dôsledku
administratívnej chyby.

Ż. Zmluvné strany

sa vzájomne dohodli na základe požiadavky SoRo pre oP Kvalita životného
prostredia na zmene článku Xlll. Záverečnéustanovenia, bod' 13.2 z pôvodného znenia :
'J.3'2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obĺdvomi zmluvnými stranamĺ a účinnosťpo jej

zverejnení v zmysle platnej legislatívy, súčasnevšak najskôr po schválení zákazky v rámcĺ kontroly
verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, t.j. po doručení správy
z eX

post kontroly verejného obstarávania objednávateľovi, ktorou poskytovateľ schválil predmetné

Verejné obstaráVanĺe. objednávateľ je povinný o skutočnostĺ doručenia správy z kontroly verejného
obstarávania zhotovitel'a informovať písomne do 10 pracovných dní.
Na nové znenie:
13.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obĺdvoma zmluvnými stranami a účĺnnosť
po jej

zverejnení v zmysle platnej legislatívy a súčasnepo splnení odkladacej podmienky najneskôr ku dňu
nadobudnutia účinnostĺZmluvy o poskytnutí NFP.
objednávateľ je povinný o skutočnosti nadobudnutia účinnostiZmluvy o dielo informovať zhotoviteľa
písomne do L0 pracovných dní.

Záverečnéustanovenia
1, Účastnícĺdodatku vyhlasujú, že tento dodatok č' L k Zmluve o dielo zo dňa 29.3.2o22zodpovedá ich

slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťouZmluvy o dielo zo dňa

Ż9.3'zo2Ż

3. ostatné zmluvné dojednania zostávajú nezmenené a v platnosti.

4' Tento dodatok sa vyhotovuje v písomnej forme v 4 originálnych exemplároch , pričom každá zo
zmluvných strán obdržídva rovnopisy.
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V Staškove, dna 19.05.2022

UliJ U5 tselá
lČo: ąge gze

g5' "ľČoptl

:'srzuu:

meno, priezvisko a podpis

meno, priezvisko a podpis

za objednávatel'a

za zhotovitel'a

