
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 41/2019. 

 

uzavretej podľa § podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb. Obchodného zákonníka 

v platnom znení 

(ďalej ako „Zmluva“) 

medzi 

 
Názov organizácie:                           Obec Hrubý Šúr 
Zastúpený :                                       Ing. Adrián Takács, starosta 
Sídlo organizácie:                             Obecný úrad Hrubý Šúr 205, 930 01 Hrubý Šúr 
Telefón:                                            +421 245903125, +421905/436 099 
e-mail:                                              ocu@hrubysur.sk, starosta@hruby-sur.sk 
IČO:                       00305987 
DIČ:                      2021006658 
   

       
(ďalej označovaný ako „objednávateľ “) 

 
  
Zhotoviteľ                                      PEGAS EU spol. s.r.o. 
Adresa :                                                  Coboriho 2, 949 01 Nitra 
Štatutárny orgán Patrik Chmelár, konateľ 
IČO      47 061 456  
DIČ                                                           2023740642 
IČ DPH SK2023740642 
Bankové spojenie Tatra banka 
Číslo účtu SK48 1100 0000 0029 2089 6814 
Telefón                                                +421905/662 434  
Osoby oprávnené rokovať                 
    - vo veciach zmluvných                   Patrik Chmelár   
    - vo veciach technických                 Patrik Chmelár  
Zapísaný v                                          Obchodný súd Nitra, vložka č. 33971/N 

   (ďalej označovaný ako „zhotoviteľ “) 
 

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ “) 
 

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

predmetom ponuky v procese verejného obstarávania k zákazke na predmet zákazky “Rekonštrukcia 

telocvične v obci ZŠ Hrubý Šúr„ zadávaním zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zmluva o dielo sa mení nasledovne: 

                                                                                           Čl.  7  

                                                                   ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

7.7.    Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení na 

mailto:ocu@hrubysur.sk


stránke verejného obstarávateľa a splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že objednávateľ 
doručí zhotoviteľovi oznámenie o pozitívnom overení správnosti postupu verejného obstarávania 
poskytovateľom dotácie, ktorého výsledkom je táto Zmluva.  Zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia 
predmetného oznámenia.  
 

 

sa nahrádza nasledovným textom: 

7.7.    Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení na 
stránke verejného obstarávateľa  
 
Dodatok nadobudne účinnosť dňom účinnosti Zmluvy o dielo č. 41/2019.  

Zmluvné strany si tento dodatok k Zmluve o dielo  starostlivo prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 

toho, že Dodatok k Zmluve o dielo č. 41/2019  vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, pripájajú svoje 

podpisy. 

 

Uvedený dodatok za uzatvára na základe Oznamu k vyúčtovaniu PRS2019 zo dňa 03.10. 2019, ktorý bol 

doručený verejnému obstarávateľovi, kde mu bolo oznámené, že: „Úrad vlády SR nevykonáva kontrolu 

dokumentácie verejného obstarávania pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom alebo pred 

vystavením objednávky, ale až pri vyúčtovaní poskytnutej dotácii“ . Pôvodné znenie bolo v zmluve 

uvedené na základe informácií na školení k procesu VO.  

 
Za Kupujúceho:    Za predávajúceho: 

 

V Hrubom Šúre , dňa 15.10. 2019                                              V Hrubom Šúre , dňa 15.10. 2019 

 

 

 

  …..........................................                                              …................................................ 
 Ing. Adrián Takács – starosta obce                                                Patrik Chmelár - konateľ 

 

Príloha : Upozornenie  Dotacie UVSR 


