
DoDAToK č. 1
K RÁMcovEJ zMLuvE o DtELo č.zgoua

,,lnvestície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie vo!'ného času v obci Koprivnica

1. Zmluvné strany

Objednávatel': obec Koprivnica
Sídlo: Koprivnica 126,08645 Koprivnica
ZaStúPený: lng. Peter Krupa, starosta
lčo: oo322L64
lč orH / olČ: 2020778826
Bankové spojenie: VúB, a.s.
IBAN: sK17 o2o0 oooo oooo o4o225z2
Tel.: O54/73gg328
Fax:

E-mail: obeckoprivnica@wi-net.sk

Zhotovitel': GMT development, s.r.o.
SídIo: Kúpel,ná 3, o8o 0]. prešov

Zastúpený: lng. arch. Slavomír Gmitter, konatel
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby: lng. arch. Slavomír Gmitter
Zastúpený pri záležitostiach právnych a ekonomických súvisiacich s touto zmluvou: lng. arch. Slavomír
Gmitter
Zastúpený výkonom stavbyvedúceho na stavbe (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky): Jozef Buzek
(osvedčenie s ev. č. 10580x10*)
tČO: 47981563
tČ orH / olč: sK2o241,6773g
Bankové spojenie: VúB, a.s.
číslo účtu: sK61 o2oo oooo 0036 02223053
Tel.: o51,/74g5g88
Fax: o5ll74g5g88
E-mail: sekretariat@gmtprojekt.sk
Zapísaný: V oR oS prešov, oddiel: SRo, vložka č,3ho34lp

Zmluvné stranY sa dohodli vsúlade sbodom 14.3 Rámcovej zmluvy uzatvorenej dňa29.o4.2oL6 na
Predmet zákazkY: ,,lnvestície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie volhého času v obci
Koprivnica", na tomto znení Dodatku č.1:



1. Predmet Dodatku č. 1

L. Týmto Dodatkom sa upravuje bod 6,9 Rámcovej zmluvy takto:

Vvpúšťa sa póvodné znenie:

Zhotovitel berie na vedomie, že projekt je spolufinancovaný zo Štrukturólnych fondov EÚ a Šn sn,

Sprievodný text faktúry musí ob,sahovať nasledovné nóteŽitosti: Program rozvoja vidieka

Slovenskej republiky 2074 - 2020:

opatrenie: 7 _ záktadné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

podopatrenie: 7.2 - podpora na investície do vytvárania, zlepŠovania alebo rozŠirovania

všetkých druhov in|raštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteťných

zdrojov a úspor energie - lnvestície do vytvárania, zlepšovania olebo rozŠirovdnia vŠetkých

druhov intraštruktúr malých rozmerov,

Nahrádza sa novým znením:

Zhotoviteť berie na vedomie, že projekt je spolufinancovaný zo Štrukturólnych fondov EÚ a Šn Sn,

Sprievodný text faktúry musí ob,sahovať nasledovné náleŽitosti: Progrdm rozvoja vidieka

Slovenskej republiky 2074 - 2020:

opatrenie:7 _ Záktadné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

podopatrenie: 7.4 _ Podpora na investície do vytvárania, zlepŠovania alebo rozŠirovania

miesinych základných služieb pre vidiecke obyvateťstvo vrótane vofného Času a kultúry

a súvi si a cej i nfrašt ru ktú ry,

Týmto Dodatkom č. 1 sa d,alej upravuje bod 12.2 Rámcovej zmluvy takto:

vvpúšťa sa póvodné znenie:

12.2 Zhotovitet počas doby plnenia zákazky zamestná minimálne dve osoby, ktoré spíňajú

nasledovné predpoklady:

Lz.z,Lžijú v obci, v ktorej je realizované dielo,

12.2.2po dobu viac ako Ó mesiacov neboli zamestnané inak ako prácou vykonávanou Pri aktivaČnej

činnosti alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce alebo dohody

o pracovnej činnosti a
L2.2.3 patria k rómskemu etniku.

Nahrádza sa novým znením:

12.2 Zhotoviteí počas doby plnenia zákazky zamestná minimálne dve osoby, ktoré spíňajú

nasledovné predpoklady:

L2.2.Lžijú v obci, prípadne okrese alebo v kraji, v ktorej je realizované dielo,

I2.2.2po dobu viac ako 6 mesiacov neboli zamestnané inak ako prácou vykonávanou pri aktivaČnej

činnosti alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce alebo dohody

o pracovnej činnosti a

L2,2,3 patria k rómskemu etniku (ak sa objednávatel, nachádza v zozname obcí uvedených

v Attase rómskych komunít 2013).



1.

2,

2. Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú v platnosti,

Tento Dodatok Č. 1je vyhotovený v šiestich rovnopisoch v slovenskej jazykovej verzii
s Platnosťou originálu, z čoho objednávatel'si ponechá štyri a zhotoviteídva podpísané
exempláre.

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.1 na základe ich slobodnej vóle, nie v tiesni
a nie za nápadne nevýhodných podmienok, prehlasujú že si tento Dodatok č. 1 pred jeho
PodPisom preČÍtali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho
podpisujú,

3.

V Koprivnici, dňa 3 7. zp. sazF

Za Objednávatel'a:

lng, Peter Kru

V Prešove, dňa 3 e- 7p - }e ?/

Za zhotovitel'a:

Kúpeťná 3, 080-01 Prešov
lČol azcetse 3 Dftl2024167739


