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  D o d a t o k  č. 1  k Zmluve o dielo   
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
(ďalej len „zmluva“) 

Názov zákazky: Spracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v realizačnom 

rozsahu pre akciu „Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Nižný Slavkov“. 

 

Článok I 
Zmluvné strany 

1. Objednávateľ:   
 
Objednávateľ:   
Obchodné meno: Obec Nižný Slavkov  
Sídlo: Nižný Slavkov 102, 082 75 Nižný Slavkov  
IČO: 00327514 
DIČ: 2020711627 
IČ DPH:                       SK 2020711627 
Za ktorého koná: Ing. Jozef Kamenický, starosta 
(ďalej aj len „objednávateľ“) 
 
 
2. Zhotoviteľ:  
   
Obchodné meno: Vladimír Rojík – „ROJÍK“ 
Sídlo:  Kremnička 5083/3, 974 05 Banská Bystrica 
V zastúpení:                                            Ing. Vladimír Rojík 
Osoba oprávnená na jednanie 
- vo veciach zmluvy:     Ing. Vladimír Rojík 
- v technických veciach:     Ing. Vladimír Rojík 

IČO:  37830805 
DIČ: 104 520 7405 
Číslo účtu: SK7711000000002942088367 
Zapísaný v: Slovenská komora stavebných inžinierov  
                     - povinná osoba podľa § 5 zákona č.272/2015 Z. z., 
Telefón: 0907 813 324      
email: rojik.vladimir57@gmail.com 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

         
I. 
 

Dodatkom sa zmluvné strany dohodli spresniť článok III. ods. 10. Zmluvy o dielo, v znením: 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku , a 
to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán) a 
ním poverené osoby; 
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b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 
poverené osoby; 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby; 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu; 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 
 

II. 
 
Dodatkom sa súčasne doplňuje DIČ zhotoviteľa o DIČ: 1045207405, emailový kontakt zhotoviteľa:  
rojik.vladimir57@gmail.com , telefónne číslo zhotoviteľa: 0907 813 324.      
 

III. 
 
1. Dodatok bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden 
rovnopis. 
 
2. Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Obce Nižný 
Slavkov. 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici, dňa 21.12.2021  V Nižnom Slavkove , dňa 22.12.2021 

 

Zhotoviteľ     Objednávateľ 
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