
DODATOK č. 1-

ku 

Kúpnej zmluve č: Z201642263_Z 

uzatvorenej v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

medzi : 

názov: 

sídlo: 

konajúci: 

IČO: 

Trenčian sky samosprávny kraj 

K dolnej stanici 7282120A, 91 l O l Trenčín 

Slovenská republika 

Ing. Jaroslav Baška 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

36126624 

(ďalej len "Objednávate)'") 

názov: 

sídlo: 

konajúci: 

IČO: 

(ďalej len "Dodávate)'") 

F.A.T., s.r.o. 

Ulica mieru 2018/18, 974 06 Banská Bystrica 

Slovenská republika 

Martin Fraňo 

konateľ 

44647654 

(Objednávateľ a Dodávateľ sa na účely tohto dodatku označujú ďalej spo ločne aj ako 

"Zmluvné strany" ) 

Článok l 
Úvodné ustanovenia 

Zmluvné strany sa v súlade s článkom V. Záverečné ustanovenia ods. 5.5 Kúpnej zmluvy 

č. Z201642263_Z účinnej z dňa 29.11.2016 dohodli na uzatvorení dodatku č. l ku Kúpnej 
zmluve č. Z20 1642263 Z. 



Článok 2 
Predmet dodatku 

Týmto dodatkom sa dopÍňajú č lánky a body Zmluvy nasledovne: 

2.1 V článku Ul. Zmluvné podmienky sa vkladajú nasledovné odseky 3.5, 3.6 : 
3.5 Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou 

Tovaru, vykonaním Diela a poskytovaním Služieb kedykoľvek počas platnosti 

a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného 

príspevku za účelom financovania predmetných Tovarov, Diela a Služieb, a to 
zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných 

právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisom 

a zákona č. 357/20 15 z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku 

a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy 

a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. 

Porušenie tejto povinnosti Dodávateľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré 

oprávňuje Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť. 

3.6 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zákazka financovaná 
z fondov EÚ, ohl'adom ktorej sa uzatvára Zmluva jedným z Kontraktačných 
postupov Trhoviska, bude predmetom kontroly verejného obstarávania 

realizovaného cez elektronické trhovisko zo strany príslušného oprávneného 
orgánu. Ak výsledok predmetnej kontroly nebude kladný, alebo oprávnené 

orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr 

do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti Zmluvy, je ktorákoľvek zo 
zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť. 

2.2 V článku V. Záverečné ustanovenia sa vkladá nasledovný odsek 5.7: 

5.7 Zákazka je financovaná zo zdrojov EÚ. 

Článok3 

Záverečné ustanovenia 

3.1 Dodatok nemení podstatným spôsobom zmluvné podmienky Zmluvy č. 

Z201642263 Z 
3.2 Dodatok j e možné menit' a dopÍňať len na základe vzájomnej písomnej dohody 

zmluvných strán. 
3.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri obdrží Objednávateľ 

a jeden Dodávate l'. 

-



3.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení ak sa zmluvné strany nedohodli inak. 
3.5 Zmluvné strany po prečítaní textu QQdatku č. l zhodne prehlasujú, že jeho zneniu 

porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vô le, na znak čoho 
pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy. 

V Trenčíne, dňa 

.. ...... -·K}v:·"r· ... ~:-.. :. :. : ..... ....... . 

Martin Fraňo 
Dodávate!' 

1 O FEB. 20'7 

l 

-........................................ 
Ing. Jaroslav Baška 

Objednávateľ 


