
Dodatok č. 1 

 k Zmluve o výkone stavebného dozoru  

 uzatvorená podľa § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
na výkon stavebného dozoru na stavbe „Prestavba a nadstavba materskej školy vo Vikartovciach – 

stavebný dozor“ 

(ďalej len „ zmluva“) 

 

Stavebník:    Obec Vikartovce 

Sídlo:      Hlavná 159/98, 059 19  Vikartovce 

IČO:     00326691 

DIČ:     2020675030 

IBAN:     

Zastúpený:    Ing. Vladimír Šavel - starosta obce 

(ďalej len „stavebník“)  

 

Stavebný dozor:   PROGRESS&PROSPERITY, s.r.o. 

    lng. Pavol Gallo 

Sídlo:     Zoltána Fábryho 1722/26, 048 01 Rožňava 

IČO:     52 227 952 
DIČ:     2120959764 

IČ DPH:    nie som platcom DPH 

IBAN:     

 

 (ďalej len „stavebný dozor“)  

 

I. Predmet dodatku 

1. predmetom dodatku č. 1 k zmluve o výkone stavebného dozoru zo dňa 9. 9. 2021 je úprava znenia 
bodu 1 v článku „XI. Záverečné ustanovenia“ a to nasledovne: 

Pôvodné znenie: „Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 
dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas 
platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:“  

sa nahrádza novým znením a to: „Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 
súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami 



kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003000, t.j. do uplynutia 
platnosti a účinnosti zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:“  

2. ostatné ustanovenia zmluvy o výkone stavebného dozoru  zo dňa 9. 9. 2021 ostávajú bez zmeny.  

XI. Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá 
objednávateľ a dve zhotoviteľ. 
 
7. Dodatok ku zmluve nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke obce a po splnení odkladacej podmienky, 
ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania v rámci administratívnej 
kontroly poskytovateľom NFP.   
 
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním, 
a že dodatok č. 1 ku zmluve o výkone stavebného dozoru zo dňa 9. 9. 2021 uzatvárajú slobodne, 
vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy: 
 

 

 

V Rožňave dňa 8. 11. 2021 Vo Vikartovciach dňa 8. 11. 2021 
 
Za stavebníka: 

 
Za stavebný dozor: 

 
 
 

Ing. Vladimír Šavel, starosta obce 
  
 

 
 
 

Ing. Pavol Gallo - konateľ 
  

 


