
  

č.j.   1187 /2022/OVaR 
 

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.j. 677/2022/OVaR 

zo dňa 05.04.2022 
 

Objednávateľ: MESTO NITRA 
sídlo:                                                     Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 
štatutárny zástupca:                              Marek Hattas, primátor 
IČO:                                                      00 308 307 
DIČ:  202 110 2853 
IČ DPH: SK 202 110 2853 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.         
IBAN:                                     SK0409000000005028001139 
( ďalej len „ objednávateľ“)  
 
a 
 
Zhotoviteľ: SOAR – Ing. Jiří Bárta 
sídlo:                                                    Čakajovce 61, 95143 
štatutárny zástupca:                              Ing. Jiří Bárta 
IČO:                                                     34314407 
DIČ:  1029538444 
IČ DPH: nie je platca DPH 
bankové spojenie: ČSOB 
IBAN:                                    SK39 7500 0000 0040 3007 2409 
 
 

Čl. I Preambula 
 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.04.2022 Zmluvu o dielo ako výsledok verejného 
obstarávania s nízkou hodnotou na uskutočnenie služby na predmet: „PD rekonštrukcia 
objektu Biovetská 36, Nitra“ uskutočneného v zmysle § 117 a nasl. zákona č. 343/2015 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o 
verejnom obstarávaní“). 

2. Uzavretie tohto dodatku vyplýva z Osobitných požiadaviek na zmluvy s dodávateľmi 
(bod 4.9) v zmysle Príručky pre prijímateľa a projektového partnera - Finančný 
mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2014 – 2021. 
 

 
Čl. II Predmet dodatku 

 
1. Pôvodné ustanovenie čl. I Úvodné ustanovenia sa bude označovať ako bod 1. 

dotknutého článku a dopĺňa sa nový bod 2., ktorý znie: „Táto zmluva sa uzatvára v 
rámci projektu Obnova kultúrnej pamiatky XY, financovaného z Grantov 
EHP/Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“ 

2. V čl. IX. Spolupôsobenie zmluvných strán sa dopĺňa bod. 4, ktorý znie nasledovne: 
„Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu 
vlády Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre 
finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru 
pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším 
kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných 
právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami 



  

vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu 
povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi 
predpismi SR.“ 

3. V čl. XIII Záverečné ustanovenia sa dopĺňa nový bod č. 9., ktorý znie:  „Zmluvné strany 
sú si vedomé skutočnosti, že zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, môžu byť 
zverejnené na webovom sídle správcu programu, ktorým je Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie“ 

 

Čl. XIII Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude 

zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

2. Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho 

podpísaní obdrží tri (3) rovnopisy a Zhotoviteľ jeden (1) rovnopis. 

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred podpísaním prečítali, jeho 

obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ho podpisujú. 

 

Objednávateľ :     Zhotoviteľ : 

 

V Nitre, dňa  25.05.2022                          V Nitre, dňa  20.05.2022 

 

 

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

Marek Hattas      SOAR - Ing. Jiří Bárta 

primátor mesta Nitra               

 


