
DODATOK č.3  
k Zmluva o dielo č. RZ-02-10-2009 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Článok I. Zmluvné strany. 

 

 

1.1. Objednávateľ                : Obec Zborov 

Splnomocnený zástupca :   Ján Lukáč starosta obce 

Obecný úrad Lesná 10, 086 33 Zborov 

IČO    :  00 322 741 

 

 

 

1.2. Zhotoviteľ  :          REMOPEL & EKO SVIP, združenie 

  Hollého 44, 083 01  Sabinov 

 

Zastúpený spoločnosťou : REMOPEL, s.r.o. 

Sídlo    : Hollého 44, 083 01  Sabinov 

Štatutárny orgán  : František Onderčo, konateľ spoločnosti 

Oprávnený rokovať vo veciach 

- zmluvných               :   František Onderčo 

- technických                 :   František Onderčo 

IČO      :  36 474 614  

DIČ                                        :           2020005218 

IČ DPH    :  SK2020005218 

Bankové spojenie  : Československá obchodná banka, a. s.   

Všeobecná úverová banka Sabinov, a. s.   

Číslo účtu:    : 400 53 286 87 / 7500 

153 22 431 55 / 0200 

Zapísaný   :           Obchodný register Okresného súdu Prešov 

  Oddiel: Sro, vložka číslo: 12974/P  
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Článok II. Predmet dodatku. 

 

 

V súlade s bodom 11.2 článku XI. Záverečné ustanovenia, Zmluvy o dielo č. RZ -02-10-2009 

zo dňa 14.10.2009, v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.09.2010 a dodatku č.2 zo dňa 27.01.2011, sa 

zmluvné strany sa dohodli na zmene predmetnej zmluvy v článku: 

 

 III. Čas plnenia, kde sa mení bod 3.1.1 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

potrebných na ďalšie financovanie hlavných aktivít – realizáciu stavebných prác 

a následnému dočasnému pozastaveniu stavebných prác ku dňu 30.3.2012 zo strany 

Objednávateľa.  

 

 X. Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy, ktorý sa rozširuje o ďalší bod 10.6. 

 

 

Článok III. Čas plnenia - mení sa bod 3.1.1, ktorý znie: 

 

3.1.1 Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: do 18 mesiacov od prevzatia staveniska. 

V prípade dočasného pozastavenia prác zo strany Objednávateľa sa o túto dobu predĺži 

termín dokončenia a odovzdania diela. 

 

 

Článok X. Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy – rozširuje sa o bod 10.6, ktorý 

znie: 

 

10.6 Zhotoviteľ 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 III. Záverečné ustanovenia. 

 

3.1 Dodatok č. 3 k Zmluvy o dielo č. RZ -02-10-2009, zo dňa  14.10.2009, v znení dodatku č. 1 

zo dňa 15.09.2010 a dodatku č.2 zo dňa 27.01.2011 vzniká prejavením súhlasu s celým jeho 

obsahom a jeho podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Platnosť nadobúda 

dňom jeho podpísania. 

 

3.2 Ostatné články Zmluvy o dielo č. RZ -02-10-2009, zo dňa  14.10.2009, v znení dodatku č. 1 

zo dňa 15.09.2010 a dodatku č.2 zo dňa 27.01.2011ostávajú v platnosti a nezmenené. 
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3.3 Dodatok č.3 k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6 exemplároch, z ktorých štyri sú určené 

pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa. 

 

 

 

 

 

 

V Zborove   dňa ...............................                    V Sabinove,  dňa ............................... 

 

O b j e d n á v a t e ľ                                                         Z h o t o v i t e ľ     

 

 

 

 

 

 

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

Ján Lukáč        František Onderčo 

Starosta obce       konateľ spoločnosti 

 

 


