
Dodatok č. 1 
 k Zmluve o dielo č. 2773/2016  

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebnú akciu „Dodanie projektovej dokumentácie vybraných úsekov 
cyklotrasy EuroVelo 11 v Prešovskom kraji“, uzatvorenej dňa 30.5.2016 v zmysle § 536 a následne zákona č. 513/1991 

Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov 
 
 

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Objednávateľ :  Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska 
      Sídlo :   Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

Zastúpený :   Michal Sýkora, predseda 
Osoby oprávnené na rokovanie  Mgr. Martin Janoško - výkonný riaditeľ 
Telefón :    00421917208100 
e- mail:  riaditel@severovychod.sk   
IBAN :    SK96 5600 0000 0025 2300 9003 
IČO :   42238536 
DIČ :    2023655832 
IČ DPH :   Neplatca 

2.1. Zhotoviteľ :         ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby 
Sídlo:         Slovenská 86, 080 01  Prešov 
Zastúpený :   Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti 

       Telefón :         051/7463692 
e- mail:    ispo@ispo.sk, dubravsky@ispo.sk 
Osoby oprávnené na rokovanie  
vo veciach zmluvy :        Ing. Michal  Dúbravský, Ing. Jozef Antol, konatelia spoločnosti 
vo veciach technických :  Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti 

   IBAN:               SK28 0200 0000 0000 3180 1572                                                        
IČO :    17085501 
DIČ :    2020518027 
IČ DPH :    SK2020518027 
Spoločnosť zapísaná v:  OR OS Prešov, Odd. Sro, Vložka č.:262/P 

 
 

Týmto dodatkom sa dopĺňa článok 9 o bod 9.7 a článok 11 o bod 9, 10 a 11 Zmluvy o dielo nasledovne : 
 

 
Čl. 9. ZMLUVNÉ POKUTY 

9.7   Zhotoviteľ sa zaväzuje v plnej výške uhradiť škody, ktoré vzniknú objednávateľovi z dôvodu : 

• nedodržania podmienok úplného prístupu k účtovníctvu Zhotoviteľa pre poskytovateľa projektového 
grantu. 

• ak sa pri získaní zákazky Zhotoviteľ dopustil konania, ktoré je v Príručke pre prijímateľa a projektového 
partnera Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na programové obdobie 2009 - 
2014 označené ako kolúzne správanie, alebo ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber 
víťazného uchádzača,  

 
a to najmä v prípadoch, ak bude objednávateľ (ako prijímateľ grantu) povinný vrátiť poskytnutý projektový 
grant. Zhotoviteľ je povinný uhradiť takto vzniknutú preukázateľnú škodu v lehote do 14 dní odo dňa 
predloženia kompletných dôkazov. 

 
  
 
 



 
Čl. 11  OSTATNÉ USTANOVENIA 

11.9  Zhotoviteľ 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. 

11.10  Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu „Bicyklom aj za hranice“, financovaného z Grantov EHP/Nórskych 
grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

11.11 Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že táto zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, budú zverejnené 
na webovom sídle správcu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk. 

 
 

 V ostatných bodoch a častiach ostáva Zmluva o dielo nezmenená. 
 
 

 
 
V Prešove, dňa 20.07.2016 
 
 
 
 
Objednávateľ :          Zhotoviteľ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michal Sýkora, v. r.         Ing. Michal Dúbravský, v. r. 
predseda          konateľ spoločnosti 

 


