
DODATOK C. 1
k Zmluve o dielo č. 01/01/2014

uzavretá podľa § 536 -  565 Obchodného zákonníka 
azák. č. 513/91 Zb

ZHOTOVENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE STAVBY

NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM 
PRE MARGINALIZOVANÉ KOMUNITY 

pare. č. 2165, 2163/1, FIĽAKOVO

ČLI. 

I. Zmluvné strany 

Objednávateľ:

Mesto Fiľakovo 
Radničná č. 25 
986 01 Fiľakovo

Zastúpený: JUDr. Jaromír KALIČIAK, primátor mesta 
IČO: 00316075
DIČ: 2021115052

(ďalej v tejto zmluve ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

PROMOST s.r.o.
Gregorova Vieska 73 
985 55 Gregorova Vieska

Zastúpený: Ing. Michal SLOBODNÍK, konateľ
Bank. spoj.: Tatra Banka a.s. Lučenec
Č. účtu: 292 183 0059/1100
IČO: 45351856
IČDPH: SK 2022945430
DIČ: 10362022945430

jcľalej v tejto zmluve ako „zhotoviteľ“)



ČI. II.

Zmluva o dielo č. 01/01/2014 zo dna 14.02.2014 sa mení v článku V. Cena za dielo tak, že 
text v pôvodnom znení v bode č. V.3: „Splatnosť faktúry bude 14 dní od jej doručenia“ sa 
mení na nové znenie „Splatnosť faktúry bude 60 dní od jej doručenia“.

ČI. III.

Zmluva o dielo č. 01/01/2014 zo dňa 14.02.2014 sa mení v článku VII. Záverečné 
ustanovenia tak, že článok sa doplní bodom č. VII.6. nasledovne:

VII.6. ZhotoviteP sa zaväzuje strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s uskutočnenými 
stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č. 
Z2214012073701, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP Zmluvy o poskytnutí 
NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä:

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ.

ČI. IV.

Tento Dodatok č. 1 bol vyhotovený v štyroch exemplároch, pričom každý z nich je 
originálom. Po podpísaní Dodatku č.l oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia obdrží 
Objednávateľ a dve Zhotoviteľ. Ostatné články Zmluvy o dielo č. 01/01/2014 zo dňa 
14.02.2014 ostávajú nezmenené.
Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť k Zmluve o dielo č. 01/01/2014 zo dňa 
14.02.2014.

Vo Fiľakove, dňa 04.09.2014 

Objednávateľ:

JUDr. Jaromír Kaličjafc 
primátor mesta \

Zhotoviteľ:

Ing. Michal Slobodník, j konateľ


