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Dodatok č. 1 
 k Zmluve o dielo zo dňa 10.05.2022 

uzatvorená podľa ust. § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov 

 
 
Objednávateľ: 
Obchodný názov: Európske zoskupenie územnej spolupráce PonsDanubii s 

ručením obmedzeným 
Sídlo:    Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno 
Právna forma:    Európske zoskupenie územnej spolupráce 
Štatutárny zástupca:   Zoltán Bara, riaditeľ 
IČO:                             45230021 
DIČ:                              2023156751 
IČ DPH:                        SK2023156751 
Zápis: v Registri európskych zoskupení územnej spolupráce vedenom 

na Úrade vlády Slovenskej republiky 
 
na strane jednej (ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ: 
Obchodný názov:  STABAC spol. s r. o. 
Sídlo:    Darányiho 37, 945 01 Komárno – Nová Stráž 
Zastúpená:   Ing. Juraj Adam 
IČO:    31428568 
DIČ:    2020399260 
IČ DPH:   SK2020399260 
Číslo účtu:   SK33 1100 0000 0029 4911 9234 
Zápis:    Obchodný register Okresného súdu Nitra,  

oddiel: Sro, vložka č. 3216/N 
 
na strane druhej (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

1. Predmet dodatku 
 

1.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 v nasledovnom, znení.  
 
1.2. Predmetom tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 10.05.2022 je zmena bodu 4.1 

Článku IV. – Miesto plnenia nasledovne: 
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Pôvodné znenie: 
4.1. Miesto stavby: pozemok s parc. č. 3609/7, druh pozemku: ostatná plocha, výmera: 

2016 m², ktorý pozemok bol vytvorený geometrickým plánom Ing. Attilu 
Mészárosa č. 35046520-20/2020 zo dňa 28.02.2020, úradne overeným dňa 
08.10.2020, z pozemku vedeného v čase vytvorenia geometrického plánu na liste 
vlastníctva č. 10688 pre obec a kat. územie: Komárno ako pozemok registra „C“ 
evidovaná na katastrálnej mape pod parc. č. 3609/3, druh pozemku: ostatná plocha, 
výmera: 15132 m². 
 

 
Nové znenie: 
4.1. Miesto stavby: pozemok s parc. č. 3609/7, druh pozemku: ostatná plocha, výmera: 

2016 m², ktorý pozemok bol vytvorený geometrickým plánom Ing. Attilu 
Mészárosa č. 35046520-20/2020 zo dňa 28.02.2020, úradne overeným dňa 
08.10.2020, z pozemku vedeného v čase vytvorenia geometrického plánu na liste 
vlastníctva č. 10688 pre obec a kat. územie: Komárno ako pozemok registra „C“ 
evidovaná na katastrálnej mape pod parc. č. 3609/3, druh pozemku: ostatná plocha, 
výmera: 3692 m². 

 
 

 
 
1.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 10.05.2022 sa nemenia a ostávajú v platnosti 

v celom rozsahu. 
 

2. Záverečné ustanovenia 
 
 
2.1.  Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 10.05.2022 nadobúda platnosť dňom 

podpísania oboma  zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho 
zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia za splnenia nasledujúcej 
odkladacej podmienky: 
„Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 10.05.2022 nadobudne účinnosť po ukončení 
finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, 
ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum 
doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO 
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva 
nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy 
uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex 
ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri 
určení finančných opráv za VO.“ 

 
2.2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 10.05.2022 tvorí neoddeliteľnú súčasť 

Zmluvy o dielo zo dňa 10.05.2022. 
 
2.3. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 10.05.2022 je vyhotovený v troch 

rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ po jej podpísaní dostane jedno vyhotovenie a 
objednávateľ dve vyhotovenia. 
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2.4.  Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná 
voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 
10.05.2022 neuzatvárajú ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si 
obsah dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú, vážnu 
a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.  

 
      
Komárno, dňa 10.05.2022    Komárno,  dňa 10.05.2022 
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoltán Bara 
riaditeľ 

 Ing. Juraj Adam 
konateľ 

 
 


