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DODATOK č. 1 

k PRÍKAZNEJ ZMLUVE 

uzavretej podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

medzi 

 

Príkazca: Obec Lesnica  

Sídlo: Lesnica 26, 065 33 

Zastúpený: Ján Gondek, starosta  

IČO: 00330001 

IBAN:  SK34 0200 0000 0000 1422 0602 

E-mail:  starosta@lesnica.sk  

 

a 

 

Príkazník: Ing. Štefan Vilga 

Sídlo :  Hniezdoslavova 382/18, 059 01 Spišská Belá  

Dátum nar.:  20.11.1976 

IBAN :    SK21 1100 0000 0029 3305 8481   

E-mail:                  zuzanavilgova@centrum.sk 

Ďalej aj ako „zmluvné strany“ 

 

Zmluvné strany sa v súlade s článkom VI. bod 2 Príkaznej zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1. 

 

Preambula 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.3.2021 Príkaznú zmluvu, predmet ktorej je súčasť implementácie 

cezhraničného projektu spolufinancovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská 

republika 2014 – 2020 s názvom Zvýšenie atraktivity poľsko-slovenského pohraničia v Pieninách 

prostredníctvom modernizácie existujúcej turistickej infraštruktúry, číslo projektu: PLSK.01.01.00-SK-

0133/173 (ďalej len projekt). 

2. Vzhľadom k tomu, že príkazca dňa 25.3.2022 vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky 

Výkon činnosti stavebného dozora počas realizácie stavebného diela Stavebné úpravy Pieninskej cesty 

– Prielom Dunajca, výsledkom ktorého bude uzatvorenie samostatnej zmluvy s treťou osobou, 

zmluvné strany sa dohodli na úprave znenia Príkaznej zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku. 
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Článok I. 

Predmet dodatku 

1. Článok I bod 1 Príkaznej zmluvy sa v celom rozsahu ruší a na základe tohto dodatku sa mení 

nasledovne: 

Príkazník sa zaväzuje, že v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených 

zabezpečí pre príkazcu činnosť projektanta a inžiniering v rámci projektu spolufinancovaného 

z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020 (ďalej len program) s 

názvom Zvýšenie atraktivity poľsko-slovenského pohraničia v Pieninách prostredníctvom 

modernizácie existujúcej turistickej infraštruktúry, číslo projektu: PLSK.01.01.00-SK-0133/173 (ďalej 

len projekt). 

2. Článok I bod 3 Príkaznej zmluvy sa v celom rozsahu ruší a na základe tohto dodatku sa mení 

nasledovne: 

3. Činnosti príkazníka spočívajú najmä, ale nie výlučne, vo vykonávaní: 

-   odborných činností súvisiacich s vypracovaním výrobnej technickej dokumentácie a riešením 

technických detailov v mieste realizácie stavby; 

-  overení súladu projektovej dokumentácie stavby so skutočným vyhotovením stavby; 

- odbornej asistencii pri majetkovoprávnom vysporiadaní nehnuteľností; 

-  odbornej pomoci pri riešení a zadávaní vypracovania geometrických plánov; 

- odbornej pomoci pri návrhu na zápis do katastra nehnuteľností; 

- posudzovaní prípadných zmien projektu a dodatkov; 

- komunikácie s účastníkmi výstavby (objednávateľ, zhotoviteľ, stavebný dozor, externý manažment 

a pod.) a ich prípadnej koordinácie 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Príkaznej zmluvy týmto Dodatkom neupravené ostávajú v platnosti ako sú 

uvedené v Príkaznej Zmluve. 

2. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 1 

exemplár. 

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, čo 

potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

V Lesnici 28.3.2022 

 

 

 

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

Ján Gondek Ing. Štefan Vilga 


