Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2015
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov

Článok 1
Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Myslina
Myslina 19, 066 01 Myslina
Helena Podolinská, starostka
00323268
2021232774
Prima banka Slovensko, a.s.
SK32 5600 0000 0042 5119 3001

(ďalej len „objednávateľ“)
1.2 Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Dankaninová Drahoslava
Petrovce nad Laborcom č. 84, 07101 Michalovce
Drahoslava Dankaninová
42099161
1043831239
SK1043831239
VÚB banka, a.s.
SK77 0200 0000 0024 0779 4059

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2
Predmet dodatku
2.1 Predmetom dodatku je doplnenie nového odseku do článku IX Zmluvy o dielo v znení:
Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na
výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Článok 3
Záverečné ustanovenia
3.1 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných
podmienok:

1

a) došlo k overeniu a následne právoplatnému schváleniu Dodatku v rámci jeho
administratívnej kontroly vykonanej Pôdohospodárskou platobnou agentúrou ako
poskytovateľom NFP,
b) došlo k zverejneniu Dodatku v súlade so zákonom.
3.2 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po
podpise jeden rovnopis.
3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom, že bol spísaný na základe pravdivých
údajov, ich slobodnej vôle, nebol dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že im
nie sú v dobe podpisu dodatku známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť.
Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Mysline, 08.09.2020

V Petrovciach nad Laborcom, 08.09.2020

.................................................................

.............................................................

Helena Podolinská
za objednávateľa

Drahoslava Dankaninová
za zhotoviteľa
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