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Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov zo dňa 08.02.2021            

    

(ďalej aj ako „zmluva“ a „dodatok“) 

 

1. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 

Obchodné meno:  Obec Vinodol 

Sídlo:    Obecná 473/29, 95106 Vinodol 

V jeho mene konajúci:  Peter Straňák, starosta obce  

IČO:    00308625 

DIČ:    2020408445  

  

(ďalej aj ako „Objednávateľ“) 

a 

 

Poskytovateľ: 

Obchodné meno: Scholaris, s.r.o.  

Sídlo: Kalvária 3, 949 01 Nitra 

Zastúpený: Ing. Martina Lauková, štatutár spoločnosti 

IČO: 46 324 844 

DIČ/IČ DPH: 2023331508/ SK2023331508 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

IBAN: SK67 1100 0000 0029 2586 1805 

Číslo telefónu: 0914 330 555 

Číslo faxu/mail: scholarisvo@skolam.sk  

Registrácia:             OR Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.29694/N 

 

(ďalej aj len ako „Poskytovateľ“) 

 

2. Predmet dodatku 

 

1. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s článkom 10. Záverečné ustanovenia, bod 7 Zmluvy o 

poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zo dňa 08.02.2021. 

2. Článok 10. Záverečné ustanovenia sa dopĺňa o bod 7: 

7. Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003799, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a 

poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek 

sankcií odstúpiť od zmluvy s Poskytovateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy 

medzi Objednávateľom a Poskytovateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa 
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nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z 

obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a)  Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán) 

a ním poverené osoby; 

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. 

 

3. Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na 

predmet zákazky. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.  

2. Tento dodatok k zmluve je vypracovaný v 2 vyhotoveniach, objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie 

a poskytovateľ 1 vyhotovenie.  

3. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutármi všetkých zmluvných strán.  

4. Tento dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s 

ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke 

verejného obstarávateľa. 

5. Zmluvné strany podpisom tohto dodatku vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, v plnom 

rozsahu porozumeli jeho obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, že tento dodatok 

vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, a že tento dodatok nebol uzavretý ani v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok a na znak toho ho týmto vlastnoručne podpisujú. 

6. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti 

verejného obstarávania. 

 

 

Vo Vinodole dňa 01.03.2021    V Nitre, 01.03.2021 

 

 

 

..............................................                                     ........................................................ 

         Objednávateľ      Ing. Martina Lauková, konateľka 


