
 

DODATOK K ZMLUVE O DIELO 
 

1. ZMLUVNÉ STRANY 
 

1.1. Zhotoviteľ 

obchodné meno : Premier Consulting EU, s.r.o. 
sídlo                 : Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno 
IČO    : 48 231 657 
zapísaný   : Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, Vložka: číslo 39159/N 
v zastúpení   : Miroslav Lopata, konateľ 

(ďalej len ako “ Zhotoviteľ“) 

 

1.2. Objednávateľ 

obchodné meno :          Obec Janovce 
sídlo        :          Janovce 62, 086 41 Raslavice  
IČO    :          00322083 
v zastúpení          :          Ľubomír Kundrát, starosta 

                (ďalej len ako “Objednávateľ“) 

 
1.3. Zhotoviteľ a Objednávateľ (ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“) týmto uzatvárajú tento Dodatok  

k Zmluve o dielo č. JO 020821 (ďalej len ako “Dodatok“):  
 

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že dňa 02.08.2021 medzi sebou uzatvorili Zmluvu o dielo                       
č. JO 020821 (ďalej len ako „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre 
Objednávateľa Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67.  

2.2. Objednávateľ prehlasuje, že obdržal od Zhotoviteľa riadne a včas vypracovanú Žiadosť spolu so 
všetkými prílohami, ktoré Zhotoviteľ vypracoval pre Objednávateľa na základe Zmluvy, a že Žiadosť 
podal na Agentúre.  Žiadosti bol pridelený kód NFP302020BPA6.  Agentúra vydala Rozhodnutie 
o schválení tejto Žiadosti, pričom Agentúra schválila výšku nenávratného finančného príspevku 
maximálne 143.112,73 EUR.  

2.3. Objednávateľ oznámil Zhotoviteľovi, že Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
s Agentúrou nepodpíše, a schválený projekt nebude realizovať.  
 

3. PREDMET DODATKU 

3.1. Zmluvné strany sa z vyššie uvedeného dôvodu dohodli na zrušení záväzkov Zhotoviteľa poskytovať 
Objednávateľovi ďalšiu súčinnosť po Schválení Žiadosti, a na znížení odmeny. 

3.2. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na znížení odmeny podľa bodu 4.1.2. Zmluvy             
o 40%. Zhotoviteľ vystaví faktúru vo výške 2.099,40 EUR + DPH a Objednávateľ sa ju zaväzuje zaplatiť 
do 15 dní odo dňa podpisu Dodatku. 

3.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. 



 

 

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že účinnosťou Dodatku sa Dodatok stáva súčasťou Zmluvy, pričom 
všetky pojmy uvádzané v Dodatku majú rovnaký význam, aký im bol daný v Zmluve, ak nie je výslovne 
ustanovené inak. 

4.2. V prípade rozporu medzi ustanoveniami uvedenými v Zmluve a ustanoveniami uvedenými v Dodatku, 
majú ustanovenia Dodatku prednosť pred ustanoveniami Zmluvy. 

4.3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. 

4.4. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že Dodatok vyjadruje ich 
slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu, na dôkaz čoho ho vlastnoručne podpisujú. 

 

Za Zhotoviteľa:      Za Objednávateľa: 

V Komárne, dňa .......................    V Janovciach, dňa ...................... 

 
..................................................    .................................................... 
Premier Consulting EU, s.r.o. Obec Janovce 
Miroslav Lopata, konateľ  Ľubomír Kundrát, starosta   
 
 

 


