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ZMLUVNÉ STRANY 

 
Zhotoviteľ 
názov 
sídlo 
IČO, DIČ, IČ DPH 

číslo účtu 

zast. 
 
 
 

Objednávateľ 
názov 
sídlo 
IČO 
zast. 

 
 
 
 
KDS projekt, s.r.o. 
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov 
43 903 894, 202 2615045 

2463097151 / 0200  

Ing. Zdeno Krafčík 

(ďalej len ako „Zhotoviteľ") 
 

 

Obec Lúčina 
082 07 Lúčina 8 
00327409 
Mgr. Roman Chovanec, starosta 
(ďalej len ako „Objednávateľ') 

 

1.3. Zhotoviteľ a Objednávateľ týmto uzatvárajú medzi sebou dodatok k Zmluve špecifikovanej v článku 2 tohto dodatku s 
nasledovným znením (ďalej len ako "Dodatok"): 

 

2.     PREDMET DODATKU 

2.1. Zhotoviteľ a Objednávateľ uzatvorili medzi sebou dňa 4.5.2015 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa 
vyhotoviť pre Objednávateľa dielo (ďalej len ako „Dielo"), ktoré spočíva vo vyhotovení projektu stavby „Rekonštrukcia 
miestnych komunikácií v obci Lúčina“ , a to v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v Zmluve, a záväzok 
Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi odplatu (ďalej len „Zmluva"). 

2.2. Zmluvné strany týmto Dodatkom dopĺňajú Zmluvu o nasledovné ustanovenie: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami (predmetom Zmluvy), 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej s Agentúrou 
na základe podanej Žiadosti, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. 

2.3. Zmluvné strany prehlasujú, že účinnosťou Dodatku sa Dodatok stáva súčasťou Zmluvy, pričom všetky pojmy uvádzané v 
Dodatku majú rovnaký význam, aký im bol daný v Zmluve, ak nie je výslovne ustanovené inak. 

2.4  V prípade rozporu medzi ustanoveniami uvedenými v Zmluve a ustanoveniami uvedenými v Dodatku, majú ustanovenia 
Dodatku prednosť pred ustanoveniami Zmluvy. 

2.5.  Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť zverejnením podľa zákona o 
slobodnom prístupe k informáciám. 

2.6  Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že Dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu 
zbavenú akéhokoľvek omylu, na dôkaz čoho ho vlastnoručne podpisujú. 

Za Zhotoviteľa: 

 

V ...................................  dňa ............ 

 

 

 

Za Objednávateľa: 

V  ................................ dňa  .....  
 
 

Mgr. Roman Chovanec, starosta 

 

Ing. Zdeno Krafčík, konateľ 


