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D O D A T O K

K ZM LUVE O DIELO č. JO 011215-1-1

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

názov Premier Consulting EU, s.r.o.
sídlo : Hadovská cesta 870,945 01 Komárno

IČO 48 231 657

zapísaný Obeh. register Okres.súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 39159/N

číslo účtu IBAN: SK56 1100 0000 0029 4200 7168 (2942007168/1100 Tatra Banka, a.s.)

zast. Miroslav Lopata, konateľ

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

názov Obec Nižná Pisaná
sídlo Nižná Pisaná 29, 090 01 Nižná Pisaná

IČO 00 330 817

zast. : Ing. Milan Grega, starosta

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.3. Zhotoviteľ a Objednávateľ týmto uzatvárajú medzi sebou dodatok k Zmluve špecifikovanej v článku 2 tohto dodatku 
s nasledovným znením (ďalej len ako “Dodatok“):

2. PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili Zmluvu o dielo č. JO 011215-1 -1, predmetom ktorej je aj záväzok Zhotoviteľa 
vyhotoviť pre Objednávateľa Dielo - štúdiu uskutočniteľnosti Projektu Objednávateľa v súvislosti so žiadaním 
Objednávateľa o nenávratný finančný príspevok na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „Zmluva“).

2.2. Zmluvné strany prehlasujú, že Zhotoviteľ vyhotovil pre Objednávateľa Dielo a riadne ho odovzdal v súlade 
so Zmluvou. Dielo bolo vyhotovené pod názvom „Štúdia uskutočniteľnosti“, v.09 . Objednávateľ prehlasuje, že 
následne podal Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Pôdohospodársku platobnú agentúru, a to v rámci 
Výzvy.

2.3. Oznámením zo dňa 10.10.2016 Pôdohospodárska platobná agentúra na svojich webových stránkach oznámila, že 
zrušila Výzvu č. 12/PRV/2015 v rámci podopatrenia 7.4 (ďalej aj ako „Zrušenie Výzvy“).

2.4. Z dôvodu Zrušenia Výzvy sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy:

2.4.1. Zhotoviteľovi naďalej prináleží v zmysle bodu 4.1. Zmluvy odmena za vyhotovenie Diela, a to vo výške dohodnutej 
v Zmluve, pričom za „Schválenie Žiadosti“ (teda za moment vzniku nároku na túto odmenu) sa bude považovať 
vydanie rozhodnutia Agentúry o schválení Žiadosti opätovne podanej v rámci novej výzvy č. 22/PRV/2017 v rámci 
podopatrenia 7.4.

2.5. Zmluvné strany prehlasujú, že Zrušenie Výzvy nemá vplyv na ostatné záväzky Zmluvných strán vyplývajúcich 
zo Zmluvy, na ich vznik, zmenu alebo zánik, pričom Zrušenie Výzvy sa nepovažuje za zamietnutie Žiadosti.



3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. 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.

3.2. Dolu-podpísaný štatutár obce podpisom Dodatku zároveň prehlasuje, že na podpis Dodatku je oprávnený v súlade 
so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

3.3. 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.
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