
DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dna 02.02.2022 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 
predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplň.niekt. zákonov

čl. LZmluvné strany

Objednávateľ:
Názov: Obec Nitra nad Ipľom
Sídlo: 985 57 Nitra nad Ipľom 96
Zastúpený: Bc. TivadarBerky, starosta obce
Bankové spojenie: Primá banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: IBAN SK35 5600 0000 0060 5019 2001
IČO: 00648388
Tel.: +421948 009 447
E-mail: obecnitra@gmail.com
(ďalej len: „Objednávateľ")

a
Zhotoviteľ:
Názov: KOLEK, s.r.o.
Sídlo: Mikušovská cesta č. 5319, 984 01 Lučenec
Zastúpený: Ing. Pavol Mrva, konateľ
Oprávnený na rokovanie: Ing. Pavol Mrva
Bankové spojenie: SlSp, a.s. Lučenec
číslo účtu: SK20 0900 0000 0003 4132 7220
IČO: 36 001 465
DIČ: 2020466074
Tel.: 047/4331131
E-mail: kolek@kolek.sk
(ďalej len: „Zhotoviteľ")

spoločne ako „Zmluvné strany1'

Čl. II.Predmet dodatku

Predmetom dodatku sú nasledovné zmeny počas vykonania diela: Rekonštrukcia a dobudovanie 
chodníka v obci Nitra nad lpľom(ďalej len „predmet zmluvy" alebo „dielo") :

Bod 7čl. III. Miesto a termín plnenia Zmluvy

Sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní zákazky tvoriacej predmet tejto Zmluvy - Zhotoviteľ je 
povinný počas doby realizácie stavebných prác zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník 
práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady: 
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

Na účely tejto Zmluvy sa za nezamestnanú osobu z prostredia MRK považuje aj osoba z prostredia 
MRK, ktorá bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní. 
Zhotoviteľ je povinný preukázať splnenie predpokladov podľa písm. a) a b) vyššie, a to predložením 
nasledovných dokumentov:
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a) čestné vyhlásenie uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej 
komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie),
b) relevantné potvrdenie, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. 
potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie 
resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie),
c) pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod.,
d) súhlas uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov.

V prípade nedodržania podmienok sociálneho aspektu zhotovíte!' je povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela/predmetu Zmluvy.

Bod 2 čl. VII. Záručná doba a vady diela

Záručná doba na predmet zmluvy je v súlade s príslušnou platnou legislatívou (podlá 
zákona254/1998,§ 12 ods. 1 pri stavebných prácach je 5 rokov (60 mesiacov), a začína plynúť odo dňa 
odovzdania diela objednávateľovi.

Čl. III. Ostatné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zúčastnená strana dostane jeden 
rovnopis.

2. Všetky ostatné ustanovenia predmetnej Zmluvy o dielo ostávajú platné a nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť až po kladnom 

overení dokumentácie verejného obstarávania riadiacim orgánom. Verejný obstarávate!' má právo 
bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom/zhotoviteľom v prípade, kedy ešte 
nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi verejným obstarávateľom a dodávateľom/zhotoviteľom a 
výsledky kontroly poskytovatelá neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto 
obstarávania.
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