
Dodatok č. 1  
k Zmluve o dielo 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými  
stranami: 

               
Objednávateľ:  
Obchodné meno : Obec Bacúch 

Sídlo: Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

IČO: 00313254 

DIČ: 2021223028 

IČ DPH: Neplatca DPH 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

Právne zastúpený: Ing. Michal Chovanec, starosta obce 

E-mail: starosta@bacuch.sk  

(ďalej len „objednávateľ“) 
a 

Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: JD ROZHLASY SK s.r.o. 

Sídlo: Jašíkova 178, 023 54 Turzovka 

IČO: 44528035 

DIČ: 

 

 

IČ DPH: SK2022726783 

Bankové spojenie: Prima banka, a.s. 

IBAN: SK9056000000007783355001 

Právne zastúpený: Miloš Drápala 

E-mail: drapala@jdrozhlasy.cz 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 

uzatvárajú v zmysle ust. § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)  tento 

dodatok č. 1 ku zmluve o dielo zo dňa 17.03.2022 (ďalej len „Dodatok č. 1“): 

 

Článok I. 
Predmet dodatku č. 1 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Čl. 10 Záverečné ustanovenia, bod 10.5 sa ruší a nahrádza sa 

nasledovným znením: 

10.5 Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých 

kupujúcemu na základe Zmluvy o príspevok (ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO 

PRÍSPEVKU), sa predávajúci zaväzuje strpieť v nevyhnutnom rozsahu po dobu platnosti tejto 

Zmluvy a do dvoch rokov od uplynutia platnosti tejto Zmluvy ako aj počas pozorovacieho obdobia 

výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich  s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti Zmluvy o príspevok (ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU) a 

to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o príspevku a 

poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú: 

a)  Poskytovateľ a ním poverené osoby: Miestna akčná skupina: Verejno-súkromné partnerstvo 

Horehron,  



b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 
osoby, 

c)  Najvyšší kontrolný úrad SR a nimi poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f)  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ, 

h) Ministerstvo informatizácie a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a ním poverené osoby.  
 

 
Článok II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmena Dodatku č. 1 je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán. 

2. Vo veciach neupravených Dodatkom č. 1 sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami 

všeobecne záväzných právnych predpisov najmä Obchodným zákonníkom. 

3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden pre objednávateľa  a jeden pre zhotoviteľa. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 je 

zrozumiteľný a určitý a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorený v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 

5. Dodatok č. 1  nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.  

6. Dodatok č. 1  nadobúda účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok: 

- nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obstarávateľského subjektu  

- po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, 

- po výsledku kontroly verejného obstarávania bez identifikácie nedostatkov vo verejnom obstarávaní. 

 

 
V Bacúchu    dňa                     V                                   dňa 

 
 
 

 
 

........................................ 
Objednávateľ 

 

 
 
 
 
 

............................................ 
Zhotoviteľ 


