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Externý manažment ( riadenie a implementácia) projektu s názvom Kanalizácia a ČOV Zborov“ 

 

Dodatok č. 2  
k zmluve o poskytnutí služieb 

 podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

zo dňa 11.10. 2010 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

 

Objednávateľ: 

Obec Zborov 

Zastúpený : Ján Lukáč starosta obce 

 

Obecný úrad  

Lesná 10 

Zborov, 086 33 

 

IČO: 00322741 

DIČ: 2020624804 

Web: www.zborov.sk 

Bank. spojenie: VUB  

Číslo účtu: 726522/0200 

 

 

ďalej len „objednávateľ“  

 

Poskytovateľ: 

 

ARDE, s.r.o. 

Kellerova 1 

085 01  Bardejov 

Zastúpená Ing. Júliusom Fedášom 

IČO: 36 507 601 

DIČ: 2022029240 

IČ DPH: SK2022029240 

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. 

Č. účtu: 6625956018/1111 

Zapísaný v obchodnom registri OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 16429/P 

 

ďalej len „poskytovateľ“ 

 

     Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 2, ktorým sa zmluva 

o poskytnutí služieb zo dňa 11.10. 2010 upravuje ako je uvedené v Článku 2 - Predmet 

dodatku. 

 

Článok 2 

 Predmet dodatku 

 

     Z dôvodu časového predĺženia termínu ukončenia realizácie aktivít projektu s názvom  

„ Kanalizácia a ČOV Zborov “ sa mení článok 8.3 pôvodnej zmluvy o poskytnutí služieb 

nasledovne: 
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8.3 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Zmluva je platná a učinná do konca realizácie 

všetkých aktivít projektu. 

 

Do článku 3 Práva a povinnosti zmluvných strán sa dopĺňa nový odsek odsek 3.5 v 

nasledovnom znení: 

3.5 Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku 

potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:  

a) Ministerstvo životného prostredia SR 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.“ 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1.   Ostatné ustanovenia zmluvy o poskytnutí služieb zostávajú nezmenené v platnosti.   

2.  Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami po 

odsúhlasení zo strany objednávateľa. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a 

zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.      

3.  Dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá poskytovateľ  

      a dve objednávateľ. 

 

 

Zborov,  27.12.2012                                                                            Bardejov,  06.12.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

             objednávateľ                                                              poskytovateľ 

 

                Ján Lukáč                                           Ing. Július Fedáš 

         starosta obce                                                    konateľ  

               

 


