
 
 

 

 

Dodatok  č. 1  

k Zmluve o dielo č. 1/2020/DI 

---------------------------------------------------------------------------------- 
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl., zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka 

medzi účastníkmi:   

 

 

Zhotoviteľ:             AGGER, s.r.o. 

   so sídlom Majerná 10730/15, 036 01  Martin 

   v zast. Ing. Tomášom Kavulekom, konateľom spoločnosti 

   IČO : 45 982 007 

   IČ DPH : SK 2023166948 

   bankové spojenie : Tatra banka, a. s. 

                                          číslo účtu : SK67 1100 0000 0029 4300 8883                 

   spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 
                Okresný súd Žilina, Oddiel : Sro, vložka číslo 54014/L 

                                           mailová adresa: tomas@agger.sk    

                                           tel. kontakt: 0903/483983 

                                      (ďalej len „zhotoviteľ“) 

  

a 

 

Objednávateľ:             Obec  Vrbovka  
                                           so sídlom: Obecný úrad, Vrbovka č. 56,  991 06 Vrbovka 

   v zast.  Marcel  Fagyas - starosta 

   IČO :  00 319 686  
   mailová adresa: starosta.vrbovka@gmail.com 

                                           tel. kontakt: +421/0908929123 

   (ďalej len „objednávateľ“) 

 

 
Vzájomnou dohodou sa týmto Dodatkom č. 1 Článok XII. dopľňa o ďalší bod nasledovne : 
 

 

Č l á n o k XII. 

Záverečné ustanovenia 
 

12.8.    
A) Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s montážou prvkov 

a   stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  
B) Oprávnené osoby na výkon kontroly /auditu sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, 

prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa 

predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov 
a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.  

C) Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú:  

a) Poskytovateľ pomoci a nim poverené osoby,  

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,  
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby,  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  
e) Splnomocnený zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  



 
 

 

 

 
 

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 

a EÚ.  
 

Všetky ostatné podmienky Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. 

 

 
 

 

 
 

Vo Vrbovke, dňa    27.9.2021                                           Vo Vrbovke, dňa 27.9.2021 

 

 
 

 

 
 

 

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

        Za zhotoviteľa                                                                    Za objednávateľa 

 

 
 

 
 


