Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 24.1.2020
uzatvorený medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
I. Zmluvné strany
1.1 Zhotoviteľ:
TESAR – DACH s.r.o.
Sídlo:
Jasenovská 2497, 066 01 Humenné
Zastúpený:
Ján Metyľ – konateľ spoločnosti
IČO:
45 595 151
DIČ:
20 23 05 12 72
IČ DPH:
SK 20 23 05 12 72
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa a.s.
č.ú.:
SK900900 0000 0004 6435 4552
mobil:
+421 915779877
e-mail:
obchod1@tesardach.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Vložka číslo: 23120/P
1.2 Objednávateľ:
Sídlo organizácie:
Zastúpený :
Telefón:
e-mail:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Obec Myslina
Myslina č. 19, 066 01 Humenné
Helena Podolinská, starostka obce
057/7754990
obexmyslina@gmail.com
00323268
2021232774
obec nie je platcom DPH

sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcom dodatku.
Týmto Dodatkom č. 1 k ZOD zo dňa 24.1.2020 sa vypúšťa mení celý pôvodný čl. XIII.
Záverečné ustanovenia a dopĺňa sa novým článkom XIII. Osobitné podmienky a novým
článkom XIV.Záverečné ustanovenia s nasledovným znením:
XIII.
Osobitné podmienky
13.1. Verejný obstarávateľ v zmysle §42 ods. 12 ZVO určil osobitné podmienky plnenia zmluvy, týkajúce sa
sociálnych hľadísk – uplatňovanie sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ sa zaviaže,
že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky počas doby plnenia 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 (obec,
okres, VUC).

XIV. Záverečné ustanovenia
14.1 Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo a následný dodatok č.1 je možné len písomne, očíslovanými
dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú
nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
14.2 K ukončeniu zmluvného vzťahu môže dôjsť:
- písomnou dohodou so súhlasom oboch zmluvných strán,

- ukončením činnosti zhotoviteľa.
- objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy o dielo so zhotoviteľom
v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky
AFK PPA neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb a stavebných
prác.
14.3. Ostatné dojednania, nepostihnuté zmluvou a dodatkom č.1, sa riadia podľa Obchodného
zákonníka v platnom znení.
14.4. Zmluva a dodatok sú vyhotovené v štyroch výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po dva výtlačky.
14.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami zmluvy a dodatku, že neboli
uzavreté v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú
oprávnení k podpisu dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
14.6 Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovej stránke objednávateľa.
14.7 Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v
prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej dohodnuté. Za podstatné porušenie s považuje,
okrem prípadov v zmluve uvedených, aj nedodržanie zmluvne dohodnutých termínov, nespolupôsobenie
zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne
nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne
upozornený objednávateľom. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2 krát a viac.
14.8 Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry,

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie
a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi
Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu
skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy,
súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s
poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zmluvné strany sa
zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.
V Mysline, dňa

Za objednávateľa:

.......................................
Helena Podolinská
Starostka

Za zhotoviteľa:

.....................................
TESAR-DACH s.r.o.
Ján Metyľ - konateľ

