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DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY zo dňa 30.11.2021 
 

„Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr č. 1172“ 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len "Zmluva") 
 

1. Zmluvné strany 
 
Objednávateľ:    Obec Veľký Kýr 
Sídlo:                Nám. sv. Jána 1, Veľký Kýr 941 07 
Štatutárny zástupca:              Ing. Judita Valašková, starostka 
Osoba oprávnená rokovať  
vo veciach zmluvných:         Ing. Judita Valašková, starostka 

 e-mail:       starostka@velkykyr.sk  
 IČO:        00 309 109 
 DIČ:        2020416310 
 Bankové spojenie:     Prima banka Slovensko, a .s.  

Číslo účtu IBAN:                   SK72 5600 0000 0008 5553 2002 
(ďalej len "Objednávateľ")  

 
Zhotoviteľ:    CDI – FRIMCOM JANISTAV s.r.o. 
Sídlo:     Laurinská 8, 811 01 Bratislava 
Štatutárny zástupca:   Marcel Frimmel, konateľ 
IČO:     45 558 388 
DIČ:     2023029382 
IČDPH:    SK2023029382 
Obchodný register:   OS BA I., oddiel Sro, vložka č. 107060/B 
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu:    SK90 0900 0000 0051 3709 8013 
    SK68 0900 0000 0051 3709 8021 
(ďalej len "Zhotoviteľ")  

 
2. Predmet dodatku 

 
Predmetom Dodatku je zmena článku 14 Záverečné ustanovenia, bodu 14.5: 
 
Pôvodné znenie: 
„Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva je 
účinná dňom nasledujúcim po dni pridelenia finančných prostriedkov, nie však skôr ako dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti 
na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Objednávateľ bezodkladne upovedomí zhotoviteľa o tejto skutočnosti.“  
 
sa nahrádza novým znením: 
„Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva 
nadobudne účinnosť najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, 
nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho 
zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
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informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ bezodkladne 
upovedomí zhotoviteľa o tejto skutočnosti.“ 
 

3. Záverečné ustanovenia 
 

3.1 Dielo je realizované v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. 
3.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaným 

službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku 
pre projekt a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ nenávratného 
finančného príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa 
finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho 
spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie 
a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené 
osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť.  

3.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ 
a dva Zhotoviteľ.  

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Dodatku im je známy, plne s ním súhlasia, a preto Dodatok 
na znak bezvýhradného súhlasu s celým jeho textom podpisujú.  

 
 

Za Objednávateľa:    Za Zhotoviteľa: 
 

 
Vo Veľkom Kýre. dňa 10.1.2022    V Novom meste nad Váhom .dňa 11.1.2022 

 
 
 

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


