
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO  

                            uzatvorenej dňa 06.04.2016 č. 075KE140007 
             v zmysle § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších      
                    predpisov (ďalej len  „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami. 

 
 

1.    Zmluvné strany 

   
 
 

Po dohode oboch zmluvných strán sa ZMLUVA O DIELO mení a dopĺňa v týchto  bodoch 

takto : 

3 Čas vybudovania Informačného systému 
 
3.1 Za predpokladu, že táto Zmluva bude uzavretá a doručená účinná najneskôr do 

30. Júna 2016 a k tomuto termínu bude vydané aj príslušné a právoplatné 
stavebné povolenie na INS pre Objednávateľa, Zhotoviteľ sa zaväzuje vybudovať 
INS podľa tejto Zmluvy a odovzdať ho Objednávateľovi najneskôr do 31. 
decembra 2018, inak sa lehota na vybudovanie a odovzdanie INS primerane 
predĺži.  Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek oznamovať Objednávateľovi 
predpokladaný dátum odovzdania Informačného systému, pričom tento dátum 
môže Zhotoviteľ kedykoľvek meniť. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybudovať INS podľa 
tejto Zmluvy a odovzdať ho Objednávateľovi kompletne, celý INS bude 

1.1  Objednáveteľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo/adresa: 

Zastúpené: 

IĆO: 

DIČ: 

Bankové spojenie: 
 
 
 

  

Obec Lesné 

Lesné 81, 071 01 Michalovce 

Peter Bobík, starosta obce Lesné 

00325431 

2020738973 

Prima Banka Slovensko a.s. , IBAN SK85 5600 0000 0042 0109 3002 
 

1.2  Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo/adresa: 

Zapísaný v: 

IČO: 

IČ DPH: 

Štatutárny zástupca: 

Bankové spojenie: 

 

ARDSYSTÉM, s.r.o. 

P. Mudroňa 5;   010 01  ŽILINA 

OR Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 12 782/L 

36 397 563 

SK 20 20 105 989 

Mgr. Branislav Delinčák, konateľ spoločnosti 

UniCredit Bank Slovakia a.s., IBAN SK82 1111 0000 00661627 6002 
 
 



Objednávateľovi odovzdaný najneskôr do 31. decembra 2018. 
 
3.2 Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že v prípade ak k vybudovaniu  a 

odovzdaniu INS nedôjde najneskôr do 31. decembra 2018 z dôvodov nie na 
strane Zhotoviteľa resp. dôvodov mimo kontroly Zhotoviteľa (napr. prieťahy v 
akýchkoľvek zákonom stanovených konaniach súvisiacich s budovaním INS, 
neskoré vydanie príslušných rozhodnutí, povolení, súhlasov alebo vyjadrení, 
živelná pohroma, atď.), Zhotoviteľ nebude v omeškaní s vybudovaním INS podľa 
tejto Zmluvy a doba na vybudovanie a odovzdanie INS sa primerane predĺži. 

 
7 Práva  a povinnosti Zmluvných strán 
 
 

 7.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými   
       stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy  
      o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na  
      výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
 

          Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
           a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

     b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského   
         orgánu a nimi poverené osoby,    
     c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi  
         poverené osoby, 
     d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 
         kontroly/auditu, 
     e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

           f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
     g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými       
         právnymi predpismi SR a  právnymi aktmi EÚ. 
 

     7.6  Zhotoviteľ sa zaväzuje , že v prípade ,ak ako  dodávateľ predmetnej zákazky  
            bude potrebovať navýšiť svoje kapacity  pre realizáciu predmetnej zákazky,  
            v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo  
            nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky. 
 
Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych rovnopisoch v slovenskom jazyku, 
pričom každá zo Zmluvných strán obdrží jeden rovnopis a nadobúda platnosť dňom 
podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 

      ZMLUVNÉ STRANY PREHLASUJÚ, že si DODATOK prečítali, vzájomne vysvetlili, jej  
      obsahu porozumeli a na znak súhlasu s nim ho slobodne, vážne, dobrovoľne, 
      s určitosťou, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne  
      podpísali a sú si plne vedomí následkov z nej vyplývajúcich. 

 
 

 

 

 
V ostatnom sa ZMLUVA O DIELO nemení. 
 
 



 
 
V    Lesnom   dňa : 29.3.2019                                                  V Žiline  dňa: 27.3.2017 
 
 
 
 
 
 
.....................................................................          ............................................................... 
                               Objednávateľ                                                                        Zhotoviteľ 
             Peter Bobík -  starosta obce Lesné                               Mgr. Branislav Delinčák -  konateľ spoločnosti                     

 
 
 
 


