
Dodatok Č. 1 k ZMLUVE O BIELO Č. OÚJK-52021/00535/1 zo dňa 20. 12. 2021,
uzavretej podl‘a ~ 536 a nasi. zákona č 513/1991 Zb. Qbchodný zákonník

v znení neskorších predpisov ((d‘alej len „zmluva“)

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávatel‘:
Názov:
Sídlo:
štatutámy orgán!štatutár:
ICO:
Bai&ové spojenie:
Číslo účtu:
d‘alej len ako „obj ednávateľ“

a

Obec Jarok
Hlavná 283/ĺ 76, 95 ĺ 48 Jarok
Stanislav Sťahel, starosta
00 308 056
Prima banka Slovensko
IBAN 5K82 5600 0000 0008 5081 5003

2. Zhotovitel‘:
Názov:
Sídlo:
iČo:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutámy orgán:
osoby oprávnené rokovaf vo veciach:

a) zniluvných:
b) technických:

Batikové spojenie: Slovenská sporitel‘ňa, a.s.
Spoločnosf zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Tmava, odd Sja, vložka č. 2/T
d‘alej len ako „ zhotoviteľ“

spoločne tiež ako „zmluvné strany“

uzatvárajú v súlade s ustanovením Čl. XII ods. 12. 2. zmluvy tento Dodatok Č. 1 k zmluve
(ďalej len „dodatok“) s nasledovným obsahom:

„.

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa s ohľadom na skutočnosť, že sa proces
podaných v rámci PRV SR 2014-2020 výzva Č. MAS _052/7.4/3
podopatrenie 7.4 .. verejný sektor sústavne predlžuje a súčasne je
ibriska v parku obce Jarok naliehavou potrebou občanov v súlade s
v Programe rozvoja obce Jarok na roky 20 16-2022 dohodli, že sa
a nahrádza ‚]stanovenie Článku XII ods. 12.4 nasledovne:

hodnotenia projektov
- Výzva MAS_052 -

vybudovanie detského
prioritami stanovenými
týmto dodatkom mení
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„12. 4 Zmluva nadobúda platnost‘ dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim Po dni zverejnenia tohto dodatku v centrálnom registri zmlův.“

2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy zo dňa 20. 12. 2021 obsahom dodatku dotkjiuté
nie sú a ostávajú platné a účinné bez zmien.

Článok HI.
ZávereČné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosf dňom jeho podpisu tou zmluvnou stranou, ktorá ho
podpíše ako posledná v poradí a účinnost‘ dňom nasledujúcim Po dni jeho zverejnenia
v centrálnom registri zmlúv v zmysle osobitných predpisov.

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, dva (2) exempláre pre
objednávateľa a dva (2) exempláre pre zhotoviteľa.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vůle sú určité, zrozumiteľné a bez omylu, že
sa s obsahom dodatku oboznámjli, zhodne mu porozumeli, tento dodatok k zmluve uzatvorili
slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vůle, že sa zaväzujú ho dobrovol‘ne plniť a
svoj súhlas sjeho obsahom potvrdzujú svojím podpisom.

V Jarku, dňa 29. 06. 2022 V Piešťanoch, dňa ....29. 06. 2022
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