DODATOK č.1
k ZMLUVE O DIELO č.4909.2070001IKU
na zhotovenie diela: „Úprava Kučmanovského potoka v obci Krásna Lúka“

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Oprávnený jednať vo veciach
zmluvných:
technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel. č.:
Fax:
E-mail:
WEB:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Krásna Lúka
Obecný úrad Krásna Lúka 138,
082 73 Šarišské Dravce
00 327 280
2020711550
Ing. Štefanom Bujňákom, starostom obce
Ing. Štefan Bujňák, starosta obce
Ing. Štefan Bujňák, starosta obce

051 / 459 72 37, mobil 0905 472 425
051 / 459 72 37
oukrasnaluka@centrum.sk
www.krasnaluka.ocu.sk

a
Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO:

31 651 518

DIČ:
Zastúpený:

2020490274
Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu „Prešov“
Jelšová 24, 080 05 Prešov

Oprávnený jednať vo veciach:
zmluvných
technických
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
Fax:
E-mail:

051 / 773 32 40
051 / 773 32 40
sergej.galajda@eurovia.sk

Registrácia v obchodnom registri:
Číslo zápisu:

Okresného súdu Košice I. Odd. Sa,
248/V

Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu „Prešov“
Ing. Jozef Ivanecký, obchodno – technický námestník

(ďalej len „zhotoviteľ“)
Zmluvné strany sa v súlade s Čl. 10. Záverečné ustanovenia bod 2. a v súlade
s vyhlásenou výzvou na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
Operačného programu ŽP dohodli na nasledujúcich zmenách, resp. doplneniach Zmluvy
o dielo č.4909.2070001IKU zo dňa 11.01.2012 v znení:
Identifikačné údaje zhotoviteľa sa menia nasledovne:
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Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO:

31 651 518

DIČ:
Zastúpený:

2020490274
Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Dančišín, obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva

Oprávnený jednať vo veciach:
zmluvných
technických

Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu “Prešov”
Ing. Jozef Ivanecký, prevádzkovo – obchodný námestník

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
Fax:
E-mail:

051 / 773 34 33
051 / 773 32 40
sergej.galajda@eurovia.sk

Registrácia v obchodnom registri:
Číslo zápisu:

Okresného súdu Košice I. Odd. Sa,
248/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)
Čl. 9. Ostatné ustanovenia sa dopĺňa o bod. 9 v nasledujúcom znení:
9. Dodávateľ predloží elektronickú verziu podrobného rozpočtu ako aj každú zmenu
tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy – vo
formáte MS Excel. Súčasťou zmluvy o dielo je aj ocenený výkaz výmer (v
elektronickej podobe na CD).
Čl. 10. Záverečné ustanovenia sa mení v bode 7 a dopĺňa o nasledujúce body 8. až 13.
takto:
7. Zmluva a jej prípadné dodatky je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými
stranami a účinná v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje zverejniť uvedenú zmluvu vrátane jej dodatkov
v zmysle platnej legislatívy a v súlade s touto zmluvou tak, aby termín začiatku
realizácie bol dodržaný.
8. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a
Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) zabezpečí
ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa
obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva
na ochranu osobnosti.
9. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení
zmluvy o dielo (vrátanej jej príloh), ktoré sú výsledkom duševnej činnosti zhotoviteľa,
nakoľko:
a) tieto neboli podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona č. 211/2000 Z. z. obstarané
z verejných prostriedkov,
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b) tieto vznikli z činnosti zhotoviteľa, ktorý nie je povinnou osobou v zmysle zákona
č. 211/2000 Z. z. a zhotoviteľ si súčasne uplatňuje svoje právo v zmysle § 11 ods.
1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z., a to vyjadriť nesúhlas so sprístupnením
informácií,
c) tieto zhotoviteľ chráni zodpovedajúcim spôsobom s podrobnosťami uvedenými
v jeho internom predpise.
10. Objednávateľ v nadväznosti na body 8. a 9. tohto článku zabezpečí anonymizovanie
(t. j. prekrytie, vymazanie alebo iný spôsobom znemožnenie čitateľnosti) tých údajov,
ktoré:
a) zhotoviteľ oddelí od zmluvy, prípadne ostatných záznamov súvisiacich
so zmluvou, krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje
majúce charakter obchodného tajomstva,
b) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa,
c) obsahujú údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a všetky údaje týkajúce
sa možnosti kontaktu s touto osobou – mobil, fax, elektronická adresa, adresa
pracoviska a pod.).
11. Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa bodu 10. tohto článku nie je dotknutá
v súlade s ustanovením § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka účinnosť tých
ustanovení zmluvy, ktoré neboli sprístupnené.
12. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a plnenia z nej
vyplývajúce budú realizované po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom,
že Riadiaci orgán potvrdí správnosť vykonania verejného obstarávania prijímateľom,
ktorým je obec Krásna Lúka a to na základe schválenej žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Životné
prostredie, prioritná os 2 Ochrana pred povodňami.
13. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.4909.2070001IKU zo dňa 11.01.2012, ktoré
nie sú menené alebo doplnené týmto dodatkom, ostávajú v platnosti v doteraz
platnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch ako originál, z ktorých štyri
vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
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Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, bez
skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
Tento dodatok bol nahlas prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na znak toho, že
tomuto dodatku porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle tento dodatok vlastnoručne
podpísali.

V Krásnej Lúke dňa: 08.10.2012

V Prešove, dňa: 08.10.2012

Za objednávateľa:
Obec Krásna Lúka

Za zhotoviteľa:
EUROVIA SK, a.s.

Ing. Štefan Bujňák
starosta obce

Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dančišín
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva
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