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DODATOK Č. 1 
Z M L U V A   O   D I E L O 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov medzi 

 

Obec Geča  
Sídlo:    Kostolná 382/8, 044 10 Geča 
IČO:     00 690 236   
DIČ:     2021261198 
bankové spojenie   Prima banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu    0434637025/5600 
v mene obce koná:  MVDr. Patrik Rusňák – starosta obce 
(ďalej len „objednávateľ“) 
„na jednej strane“ 
 
a 
 
Betam s.r.o. 
Sídlo:    Záhradná 451/1, 044 10 Geča 
IČO:     46345400 
DIČ:    2023333884     
IČ DPH:   SK2023333884  
bankové spojenie   ČSOB Banka  
číslo účtu   4017804775/7500 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1 v oddiele Sro vo vložke č. 28338/V 
v mene spoločnosti koná:  Martin Takáč 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
„na druhej strane“ 
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 
 
Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli na nasledovnom znení zmluvy 
 

Preambula 
1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť na právne úkony a táto ich spôsobilosť nie je ničím 
obmedzená, a že vyššie označené osoby majú oprávnenie konať za zmluvné strany v plnom rozsahu. 
Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sú podľa osobitných predpisov oprávnené na výkon všetkých činností, 
ktoré sú nevyhnutné na plnenie povinností vzájomne dohodnutých v tejto zmluve. 

2. Zmluvné strany v súlade s výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky: „Kompostáreň v obci 
Geča - oplotenie“,  zadávanej na základe výzvy na predkladanie ponúk, uzatvárajú túto  

 

Predmet a účel dodatku 
 

1. PREDMET ZMLUVY 
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela – stavby: 

 názov stavby:  „Kompostáreň v obci Geča - oplotenie“ 

 miesto stavby:  Obec Geča 

 stavebník:   Obec Geča (objednávateľ) 

1.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo, realizovať všetky stavebné práce súvisiace                    
a nevyhnutné na riadne splnenie diela a všetky úkony s tým súvisiace a to podľa podkladov 
špecifikovaných v dokumentácii, technickej správe a zadaní s výkazom výmer, a odovzdať dielo 
objednávateľovi spôsobom uvedeným v tejto zmluve. 

1.2  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa tejto zmluvy. 

 
2. PREDMET DODATKU 
2.1 Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo dňa 7.11.2022 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok 

zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce: Kompostáreň v obci Geča - oplotenie“ v rozsahu 
podľa Výkazu výmer, podľa podkladov špecifikovaných v dokumentácii, technickej správe a zadaní s 
výkazom výmer, a odovzdať dielo objednávateľovi spôsobom uvedeným v tejto zmluve. 
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2.2 Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode a v zmysle Zmluvy čl. 12 ods. 12.3 dohodli na uzatvorení tohto 
Dodatku č.1 (ďalej len „Dodatok č. 1“). 

2.3 Dodatok č.1 k Zmluve je vyhotovený z dôvodu splnenia požadovanej podmienky určenej poskytovateľom 
finančných prostriedkov. 

2.4 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu: 
V čl. 12 Zmluvy sa dopĺňa ods.  12.7 v tomto znení: Zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon 
kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. 
Oprávnené osoby sú: 
I. Poskytovateľ a ním poverené osoby 
II. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 
osoby 
III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby 
IV. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu 
V.   Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov 
VI. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ 
VII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 
a EÚ 

 
 
3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
3.1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť najskôr 

deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v CRZ. 
3.2. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, po dve (2) pre každú zmluvnú stranu. Každý jeden 

rovnopis má platnosť originálu 

3.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú naďalej v platnosti. 

3.4. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom 
prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na 
znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú. 

 
 
 
 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
 

 
 
V ................................ dňa ____________   V ..............................dňa ___________ 


