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Zb obchodný

Zmluvné strany

oBJEDNAVATEĽ
Obchodne meno:
Sídlo:
lČo:
olČ:
lČ opH:
Zapísaný:
Štatutárny orgán:

cooP Jednota Zilina, spotrebné druŽstvo
Predmestská71, o1o 83 Žilina
00 169 048
2020449277
sK2020449277
okresný súd Žilina, odd. Dr.' vloŽka číslo: 53/L
lng. Marián Jandačka - predseda predstavenstva
RNDr. Miriam Drĺgel'ová - podpredsednĺčka predstavenstva

(d'alej len,,objednávateľ")

ZHoToVlTEĽ:
obchodne meno: oSMoNT elektromontáŽe, s.r.o.
Sĺdlo: MládeŽnícka 108, PovaŽská Bystrica 017 01
lČo: 46417893
DlČ: 2023369810
lČ opH: sK7o2o0o0988
Bank. Spojenie: BKS BANK AG, pobočka zahraničnej banky v

SR
IBAN: SK69 8420 0000 0001 7505 2275
Zapisaný v oR SR: oR oS Trenčĺn, oddiel: Sro, vloŽka č. 25299/R
Štatutárny orgán: Miloš Samul, konatel'
Zodpovedný zástupca splnomocnený k jednaniu vo veciach:

- zmluvných: Miloš Samul
- technických: Miloš Samul

Tel.: +421907173538
E-mail: samul@osmont.sk
(d'alej len,,zhotovitel"')

il.
Predmet Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 230í7-PV

2.1 Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 23017 Pv zo dňa 31.1.2023 je
precizovanie aúprava znenia Čl XVlll. Záverečnď ustanovenia, bod 18.5
v ztrlysle tlsta ltovell ĺ Výzvy č. o P KZP-PO4 -Sc4 1 1 -2022-7 9 .

Pôvodné znenie Čl. xvlll. Záverečné ustanovenia, bod 18.5:

,,18.5 Táto zmluva je platná dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami
a účinná po splnení všetkých nasledovných odkladacĺch podmienok:



predloženie žiadosti objednavatel'om na prĺslušnú inštituciu v rámci výzvy
č. )PKZP-P)4-SC4I1-2022-79 - operačný program Kvalita životneho
prostredia,
uzatvorenie Zmluvy o poskytnutĺ nenávratného finančneho prĺspevku
z fondov EtJ medzi objednavatel'om a Poskytovatel'om pomoci (napríktad
Ministerstvo Životneho prostredia sR alebo Slovenská inovačná a
energeticka agentúra) v rámci výzvy č. oPKZP-Po4-sC411-2022-79 -

operačný program Kvalita životneho prostredia - na predmet tejto zmluvy,
vystavenie objednavky v zmysle tejto zmluvy pre Zhotoviteľa."

Pôvodne znenie Čl. XVlIt. Záverečne ustanovenia, bod 18.5 sa nahrádza
nasledovným znením v plnom rozsahu:

,,18.5 Táto zmluva je platná dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a
účinná po splnení odkladacej podmienky:

- predloŽenie Žiadosti v rámci výzvy č. oPKZP-PO4-SC411-2022-79 -
operačný program Kvalita Životného prostredia,

- vystavenie objednávky v zmysle tejto zmluvy pre Zhotovitel'a'
- táto zmluva nadobudne účinnost' po predloŽení Žiadosti o NFP

najneskÔr ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP
uzatvorenej medzi objednávatel'om a Poskytovatel'om pomoci na
predmet zmluvy."

2.2 ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 23017 _Pv zo dňa 31 .1 .2023 sa
nemenia.

lll.
Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č' 23017_Pv zo dňa31.1.2023 je vyhotovený
v štyroch obsahovo zhodných rovnopisoch, po tri pre objednávatel'a a jeden pre
Zhotovitel'a.

3.2 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 23017 _Pv zo dňa 31 '1 .2023 je platný a účinný
dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

3.3 Zmluvne strany vyhlasujú, Že si znenie Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.
23017_Pv zo dňa 31.1'2023 prečĺtali, rozumejú jeho obsahu, a na znak
súhlasu s ustanoveniami tejto zmluvy pripájajú vlastnoručné podpisy, ako
vyjadrenie ich slobodnej a váŽnej vôle.

v Žiline dňa 27.2.2023 V PovaŽskej Bystrici dňa 27 .2.2023

Zhotovitel':objednávatel':

lng. Marián Jandačka - predseda Miloš Samul, konatel'
predstavenstva

d,t
RNDr. Miriam Drígel'ová _ podpredsednĺčka
predstavenstva

(ÍltÍ|)'ooo'cdnola Zlllna

" "*',;,, ' 
.| {t' bnó 'lĺ'l'(lvo

Pn{l!ĺ|'1:l,l l1. ir]ll: l li]inll

lČo: ĺitl lÚtu'tll.lÓ opľ; sKl020'l4!':77

Strana2 z2


