
Dodatok č. 1  

K ZMLUVE O DIELO č. 002/2019 
 

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
Objednávateľ: 

Obchodné meno:        Obec Stebnícka Huta  
Štatutárny zástupca:       Mgr. Gabriel Šiba 
Sídlo:    Stebnícka Huta 70, 086 33 Stebnícka Huta 
IČO                           00322598  
DIČ:    2020624683 
IČ DPH:   nie je platcom DPH 
Názov banky:  Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu (IBAN):  
Tel:   054/ 479 83 10 
E-mail:  obec@stebnickahuta.sk 
Internetová stránka: www.stebnickahuta.sk  
 
a 
 
Zhotoviteľ:   
Obchodné meno:   TECORA, s.r.o.  
Sídlo:     Kellerova 900/9, 085 01 Bardejov 
IČO:     50629875 
IČ DPH:    2120401360 
v zastúpení:    Mgr. Marek Smoleň – konateľ spoločnosti 
Názov banky:  VÚB Banka 
Číslo účtu (IBAN):  
Telefón:    
 
(ďalej spolu aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“). 
 
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 002/2019 zo 
dňa 28.08.2019 (ďalej len „Dodatok“) v nasledovnom znení: 
 
V článku VI. - Povinnosti zmluvných strán, odovzdávanie a prevzatie prác, bod 5. sa pôvodné 
znenie ruší a nahrádza sa novým znením. 

Pôvodné znenie:  
5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon auditu zo strany poskytovateľa dotácie počas celej 

doby trvania projektu. 

Nové znenie: 
5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu a overenia súvisiaceho s 

predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, ak bude mať verejný obstarávateľ uzatvorenú na 
financovanie diela, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a 
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 
 
 

 

 



 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 002/2019 nadobúda platnosť dňom jeho 
podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia. 

2. Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 002/2019 je vyhotovený v troch rovnopisoch, 
z ktorých Zhotoviteľ po jeho podpísaní obdrží jedno vyhotovenie a Objednávateľ dve 
vyhotovenia. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 002/2019 
prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku č.1 k Zmluve 
o dielo č. 002/2019 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali. 

4. Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 002/2019 ostávajú v platnosti. 
 
 

V Stebníckej Hute, dňa 9.12.2020        V Bardejove, dňa 9.12.2020 
 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

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

 Mgr. Gabriel Šiba                      Mgr. Marek Smoleň 
 starosta obce TECORA, s.r.o.   

   
 
 


