Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 06.12.2021
uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
Kupujúci:
Sídlo:
Zastúpený:

Obec Jarovnice
Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice

IČO:
DIČ:

Mgr. Florián Giňa – starosta obce
00 327 212
2020711528

E-mail:

jarovnice@jarovnice.sk

(ďalej len "kupujúci")
Predávajúci:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zápis v registri:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:
e-mail:

VELCON spol. s r.o.
Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová
Mgr. Radoslav Ferenc
v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 7978/S
36056677
2021695159
SK2021695159
ČSOB, a.s.
SK33 7500 0000 0000 2650 5963
048/4141247
velcon@velcon.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

1. Preambula
Zmluvné strany uzatvorili dňa 06.12.2021 Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bolo dodanie predmetu
zmluvy – Schodolez pre projekt „Komunitné centrum v obci Jarovnice, bližšie špecifikovanom
v Prílohe č. 1 Technická špecifikácia, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

2. Predmet Dodatku
2.1

Predmetom Dodatku č. 1 je obsah zapracovaného čl. 3 bodu 16 VZP Zmluvy o NFP, ktorý je
súčasťou čl. 9. Práva a povinnosti zmluvných strán, a to konkrétne:
9.5

Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu oprávnenými osobami v súvislosti
s predmetom zmluvy, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na
výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2
zmluvy o poskytnutí NFP.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a
nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním 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 písmenách a) až f) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2.2

Predmetom Dodatku č. 1 je ďalej oprava identifikačných údajov dodávateľa resp.
predávajúceho, v nasledovnom znení:
VELCON spol. s r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová.

2.3

Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy zostávajú bezo zmeny.
3. Záverečné ustanovenia

3.1.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a k účinnosti
zmluvy sa vyžaduje jeho zverejnenie v súlade so zákonom, za splnenia podmienky, že tento
dodatok bol schválený Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku v rámci
administratívnej kontroly verejného obstarávania pod názvom Schodolez pre projekt
„Komunitné centrum v obci Jarovnice“, resp. doručením správy z kontroly, ktorou boli výdavky
vzniknuté touto zmluvou pripustené do financovania.

3.2.
Dodatok je vypracovaný v 3 vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá kupujúci a jedno
vyhotovenie predávajúci.
3.3

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich
slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok,
ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Jarovniciach, dňa 28.04.2022

V Vlkanovej dňa 29.04.2022

Za Kupujúceho:

Za Predávajúceho:

.....................................................
Mgr. Florián Giňa
starosta obce Jarovnice

........................................................
Mgr. Radoslav Ferenc
konateľ

