
   
 

DODATOK č. 1  k Zmluve o dielo č.  20/1030/2021-OD 
 

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi týmito 
zmluvnými stranami: 

 

   

Objednávateľ:     Technická univerzita v Košiciach          

Sídlo:     Letná 9, 042 00 Košice – Sever     

Štatutárny orgán:    Dr.h.c. prof. h.c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektor                     

IČO:      00 397 610     

DIČ:      2020486710        

Tel.:        +421 554649325  

E-mail:   

Registrácia:    verejná vysoká škola na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)  

  

a  

  

Zhotoviteľ:    

Obchodné meno:   OBERLE, s. r. o. 

Sídlo:      Hlavná 113, 044 15 Vyšná Myšľa 

Štatutárny orgán:   Vladimír Oberle - konateľ 

Korešpondenčná adresa  

(v prípade ak je iná ako sídlo):   

IČO:      45 647 810 

DIČ:      2023092038 

IČ DPH:    SK2023092038   

Identifikačné údaje o zapísaní v   

Obchodnom/Živnostenskom registri: Okresný súd Košice I., oddiel Sro, vložka číslo 26140/V  

Tel.:      0907 915 237 

E-mail:     oberle.sro@gmail.com   

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)  

 

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)  
  

  

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody podpísali tento dodatok ku Zmluve o dielo, ktorá bola 

predmetom ponuky v procese verejného obstarávania v zákazke s nízkou hodnotou na uskutočnenie 

stavebných prác, ktorú realizoval verejný obstarávateľ Technická univerzita v Košiciach  so sídlom 

Letná 9, 042 00 Košice – Sever.  

 
 
 



Zmluva o dielo sa mení nasledovne: 
 
Identifikačné údaje objednávateľa v znení:  
Číslo účtu: 7000241084/8180   
IBAN:      SK43 8180 0000 0070 0024 1084 
 
sa nahrádza nasledovným textom: 
Číslo účtu: 7000647666/8180   
IBAN:      SK13 8180 0000 0070 0064 7666 
 
Článok 7.  Spoločné a záverečné ustanovenia bod 7.5  v znení: 
7.5  Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania na mieste 

súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť 

im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,   

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby,  

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány 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.  

 
sa nahrádza nasledovným textom: 
7.5  Zmluvné strany berú na vedomie a podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú, že sú plne oboznámené  

so skutočnosťou, že predmet tejto Zmluvy je poskytovaný v súvislosti s implementáciou 

operačného programu Integrovaná infraštruktúra programové obdobie 2014 – 2020. V tejto 

súvislosti. Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 

na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a 

poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,   

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby,  

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány 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.  

 
Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov 
v danej prílohe nie je zakrúžkovaná relevantná možnosť ohľadom skutočnosti, či bude zhotoviteľ pri 
plnení zmluvy využívať subdodávateľov 
 

 
 



sa nahrádza nasledovnou prílohou: 
v danej prílohe  je zakrúžkovaná relevantná možnosť ohľadom skutočnosti, či bude zhotoviteľ pri plnení 
zmluvy využívať subdodávateľov 
 

Tento Dodatok ku Zmluve o dielo je platný jeho podpisom oboma Zmluvnými stranami a nadobúda 

účinnosť po splnení odkladacej podmienky spočívajúcej v kladnom schválení postupu verejného 

obstarávania zaslaním Správy z kontroly verejného obstarávania. Objednávateľ doručí Zhotoviteľovi  

oznámenie o pozitívnom overení správnosti postupu verejného obstarávania. 

 

Dodatok nadobudne účinnosť dňom účinnosti Zmluvy o dielo.  

Zmluvné strany si tento Dodatok ku Zmluve o dielo  starostlivo prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 

znak toho, že Dodatok ku Zmluve o dielo vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, pripájajú svoje podpisy. 

 
 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa        V Košiciach, dňa 

   

 

Za Objednávateľa:            Za Zhotoviteľa:   

  

 

 

 

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

 

         

                   

  

  


