
DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DlELO Č. 23_10_2020

uzatvorenej v zmysle * 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znenh
neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. O verejnom obstarávaní a a zmene a doplnení

niektorých zákonov

uzatvorený medzi Zmluvnými stranami:

Objednávater:
Názov organizácie: Obec Beladice
Sídlo: Gaštanová 167, 95175 Beladice
štatutárny zástupca: PhDr. Mário žáčik, starosta obce
IČO: 00307769
DIČ: 2021037843
Tel.:
E-mail:
Kontaktná osoba na konanie vo
veciach zmluvných: PhDr. Mária Žáčik, starosta obce
E-mail:
Bankové spojenie:
číslo účtu vtvare BAN: 5
(ďalej „Objednávateľ“)

a

Zhotovitel‘:
Obchodné meno: FRADEX stavby s.r.o.
Sídlo: Palárikova 3519/14,95301 Zlaté Moravce
Zastúpený: Erik Tonkovič
iČo: 50110195
‚Č DPH: SK2120196661
DIČ: 2120196661
Bankové spojenie: ČSOB a. s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK8O 7500 0000 0040 2435 5752
Tel.:
Email:
Zástupca vo veciach
technických: Erik Tonkovič
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Qbchodnom registri Okresného súdu

Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 39963/N
(d‘alej „Zhotovitel“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ d‘alej „Zmiuvné strany“)

P R EAM BU LA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 9.11.2020 ZMLUVU O DlELO Č. 23_1O_2020 (dále] len „Zmluva“),
predmetam ktorej je záväzok Zhotoviteľa zrealizovať pre Objednávatera riadne a včas dielo:
„ZBERNÝ DVOR BELADICE“, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve.

2. Zmluva bala uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. O

verejnom obstarávaní a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



3. Objednávaterje prijímater nenávratného finančného príspevku na základe ZMLUVY O POSKYVNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. OPKZP PO1-SC111-2017-33/16.

4. Na základe vyššie uvedeného sa Zmluvné strany v zmysle Zmluvy článok XII. UZA1VÁRANIE
DODATKOV dohodli na zmene identifikačných údajov Zhotoviteľa tak, ako je uvedené v Článku 1.
tohto Dodatku, ktorý sa uzatvára v súlade s * 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. O verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 1. Predmet dodatku

1.1. V identifikaČných údajoch Zhotovitera sa mení Číslo účtu v tvare IBAN v nasledujúcom znení:
„Číslo účtu vtvare IBAN: SK8O 7500 0000 0040 2435 5752«

Článok 2. Ostatně ustanovenia

2.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia,
zostávajú zachované a účinné v původnom znení.

Článok 3. Záverečné ustanovenia

3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami. Dodatok nadobudne
účinnosť dňom nasledujúcim Po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

3.2. Okamihom podpisu tohto Dodatku oboma Zmluvnými stranami je prejavený súhlas s celým jeho
obsahom.

3.3. Zmluvné strany potvrdzujú, že Dodatok je zrozumiteľný, nebol uzavretý v tiesni, že si ho pred
podpisom preČítali a porozumeli jeho obsahu, na důkaz čoho Dodatok vlastnoručne podpísali.

3.4. Tento Dodatok sa stáva neoddeliternou súČasťou Zmluvy a je vyhotovený v štyroch (4)
rovnopisoch, z ktorých si dva (2) ponechá Objednávateľ a dva (2) rovnopisy Zhotovitel‘.

V Beladiciach, dňa 1.6.2021 V Zlatých Moravciach, dňa 1.6.2021

Za Za Zhotovitera;
ss.o.

14
fJvce

12019éČó1

Erik Tonkovič
konateľ spoloČnosti

Ph Dr.
starosta obce


