
Dodatok č. 1/2016 

k Zmluve č. 374/2016 

uzatvorenej podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Dodatok“) 

 
medzi zmluvnými stranami:  

 

Objednávateľ:  
názov:     Úrad vlády Slovenskej republiky  

sídlo:     Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava  

IČO:     00151513    

v mene ktorého koná:   Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky  

bankové spojenie:   Štátna pokladnica, Bratislava  

číslo účtu:    7000060195/8180  

Oprávnená pre vecné 

a obchodné rokovania:  Ing. Monika Valovičová 

vedúca oddelenia 

Oddelenie prípravy a implementácie projektov CKO 

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)  

 

a 

  

Dodávateľ:     

Obchodné meno:  ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. 

Sídlo:    Hadovská 870, 945 01 Komárno 

Štatutárny orgán:  Katarína Felgerová, konateľka 

IČO:    36553859 

DIČ:    2020161066 

IČ DPH:   SK2020161066 

Číslo účtu:   SK3552000000000006625108 

Oprávnená pre vecné   

a obchodné rokovania: Katarína Felgerová, konateľka 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14028/N 

(ďalej aj ako „Dodávateľ“)  

 

(objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

Čl. I 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.2.2016 s účinnosťou od 18.2.2016 Kúpnu zmluvu č. 

374/2016 uzatvorenú podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“), predmetom 

ktorej bol nákup kancelárskeho nábytku bližšie špecifikovaného v Zmluve. 

2. Zmluvné strany sa v súlade s článkom V. bodom 5.5 Zmluvy dohodli na uzatvorení 

tohto Dodatku k Zmluve. 

http://telzoz.uvsr.sk/telzoz/popis.php?ID=280


Čl. II 

Týmto Dodatkom sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne: 

a) v čl. II. bode 2.4 Zmluvy sa znenie: 

„Zákazka je financovaná zo zdrojov EÚ a vzťahujú sa na ňu osobitné ustanovenia 

Obchodných podmienok elektronického trhoviska, 2. časť "Všeobecné obchodné podmienky" 

uvedené najmä v čl. XV.“ 

nahrádza nasledovným znením: 

„     1) Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ. 

2) V prípade schválenia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a uzatvorenia 

príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Objednávateľom 

ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania 

predmetných tovarov – predmetu Zmluvy (ďalej len „Zmluva o finančnom 

príspevku“) sa Dodávateľ rovnako zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho 

s dodávkou Tovaru, kedykoľvek počas/po nadobudnutí platnosti a účinnosti príslušnej 

Zmluvy o finančnom príspevku, a to zo strany oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 

528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v 

znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o finančnom príspevku a 

jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť 

týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti 

Dodávateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

3) Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne  informovať Dodávateľa o uzatvorení Zmluvy        

            o finančnom príspevku podľa predchádzajúceho odseku. 

 

4) Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zákazka financovaná z fondov EÚ,  

ohľadom ktorej sa uzatvára Zmluva jedným z Kontraktačných postupov Trhoviska, 

bude predmetom administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany 

príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim 

orgánom. 

 

5) Dodávateľ sa zaväzuje uchovávať všetku dokumentáciu v origináli z predmetného 

zmluvného vzťahu po dobu piatich (5) rokov od nadobudnutia platnosti a účinnosti 

Zmluvy.“. 

b) v čl. V. Zmluvy sa za bod 5.6 dopĺňajú nové body 5.7 a 5.8, ktoré znejú: 

„5.7 Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru, 

počas dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy v súlade s požiadavkami 

Objednávateľa v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

a doplnení niektorých zákonov. 



5.8 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to na obdobie dvoch rokov od nadobudnutia jej 

účinnosti, t.j. do 18.2.2018.“. 

 

 

Čl. III 

1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.  

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.  

3. Dodatok je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží 4 (štyri) 

rovnopisy a Dodávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy.  

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten 

plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne,              

bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok,                

bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.  

 

V Bratislave dňa : ...................................   V Bratislave dňa : ................................... 

Za Objednávateľa:      Za Dodávateľa: 

 

________________________________  __________________________________ 

                  Ing. Igor Federič                                              Katarína Felgerová        
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky                                        konateľka                     

 


