
Dodatok č. 1 

k zmluve o dielo _ WIFI.SK

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:         Obec Vieska nad Žitavou
        Obecný úrad 
        Vieska nad Žitavou 64, 951 52 Slepčany

V zastúpení:                Štefan Mladý- starosta obce
Bankové spojenie :      Prima banka a.s. Vráble
Číslo účtu :                  SK 14 5600 0000 0022 4089 8007
IČO :                            00308617
DIČ :                           2021058765

Zhotoviteľ:        Obecné siete, s.r.o.
       Sládkovičova 11
       949 01 Nitra

V zastúpení:               Peter Kišš - konateľ , Martin Bella - Konateľ
Bankové spojenie :    Prima banka a.s Nitra
Číslo účtu :                 SK32 5600 0000 0008 5371 3002
IČO :                          36 831 522
IČ DPH :                    SK2022457525

Týmto dodatkom číslo 1 sa mení bod VII. Povinnosti zhotoviteľa nasledovne:

Pôvodné znenie:

                                                     VII. Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle dohodnutých podmienok a platných predpisov.
2. Zhotoviteľ je pri odovzdávaní predmetu obstarania povinný predložiť obstarávateľovi certifikáty od 
    použitých materiálov a zariadení a protokol o skúškach funkčnosti.
3. Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný po písomnom oznámení obstarávateľa reagovať na 
    prípadné reklamované ( skryté ) vady a to do 3 dní od obdržania oznámenia.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie bezpečnostných predpisov a požiarnej ochrany, zodpovedá za 
    prípadné škody na majetku vzniknuté pri výkone prác.
6. Zhotoviteľ zabezpečí zneškodnenie všetkých vzniknutých odpadov v súlade so zákonom č. 223/2001 
    Zb. o odpadoch, u oprávnených poskytovateľov takejto služby.

Nové znenie:

                                                     VII. Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle dohodnutých podmienok a platných predpisov.
2. Zhotoviteľ je pri odovzdávaní predmetu obstarania povinný predložiť obstarávateľovi certifikáty od 
    použitých materiálov a zariadení a protokol o skúškach funkčnosti.
3. Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný po písomnom oznámení obstarávateľa reagovať na 
    prípadné reklamované ( skryté ) vady a to do 3 dní od obdržania oznámenia.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie bezpečnostných predpisov a požiarnej ochrany, zodpovedá za 
    prípadné škody na majetku vzniknuté pri výkone prác.



6. Zhotoviteľ zabezpečí zneškodnenie všetkých vzniknutých odpadov v súlade so zákonom č. 223/2001 
    Zb. o odpadoch, u oprávnených poskytovateľov takejto služby.
7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek 
    počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to 
    oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú: 

a) MDV SR a ním poverené osoby, 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené  

osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR   a 
EÚ.“

Vo Vieske nad Žitavou  dňa 24.06.2019

Objednávateľ Zhotoviteľ

.................................................                                           ...................................................
            Štefan Mladý                                      Peter Kišš, Martin Bella 

      starosta obce                                                   konatelia spoločnosti 


