DODATOK č. 2
k ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len "Obchodný zákonníK')
(ďalej len "Zmluva")
medzi týmito zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
OBEC Šalgovce
Sídlo: Šalgovce 26,95606 Šalgovce
IČO: OO 311120
DIČ: 2021315604
zastúpený: Tibor Púček, starosta obce
telefón, e-mail: 0905941566.ousalgovce@wircom.sk
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK55 0200 0000 0000 0492 2192
(ďalej len "Objednávateľ')

a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno: SITE s.r.o.
sídlo: Školská 919, Mojmírovce 951 15
IČO: 36800864
DIČ: 2022416033
IČ DPH: SK2022416033
zápis v Obchodnom registri: Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.20221/N
zastúpený: Branislav Hoos - konateľ
telefón, email: 0905574262.info@sitenr.sk
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK44 0900 0000 0051 33051031
(ďalej len "Zhotoviteľ')
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len "zmluvné strany" alebo jednotlivo "zmluvná strana")

Článok I
Predmet Dodatku
1.

Predmetom Dodatku č.2 je
úprava zmluvných podmienok v Článku XVI Záverečné ustanovenia k Zmluve o dielo
k predmetu plnenia: "Vytvorenie oddychovej zóny v obci Šalgovce".

V Článku XVI Záverečné ustanovenia sa doplňa bod č.11 v nasledovnom znení:

"Prijímateľ (objednávateľ) sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového
vzťahu s každým
dodávateľom
(zhotoviteľom)
projektu
povinnosť
dodávateľa
projektu
strpieť
výkon
kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami na výkon tejto
kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť"

1.

Článok II
Záverečné ustanovenia
Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú nezmenené

2.
3.

Tento
dňom
Tento
dvoch

dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa
dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po
vyhotoveniach
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