
ktorej predmetom sú stavebné práce s označením „Vodovod pre obec Hodejov I fáza“ 
uzatvorenú podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej len „Zmluva“) zo dňa 24.10.2022
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DODATOK č.1
k Zmluve o dielo č. Z092022

Osoba oprávnená na rokovanie

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Hodejov

Sídlo: Hodejov 141, 980 31 Hodejov
Štatutárny orgán: Starostka obce
Zastúpený: Katarína Jakabová
Právna forma: Obec
IČO: 00318752
DIČ: 2021230167
Bankové spojenie: 
Číslo účtu (IBAN):

VÚB Banka, a.s.
SK71 0200 0000 0000 1552 4392

BIC kód banky: SUBASKBX
Telefón: +421 475683102
e-mail: starosta@obechodeiov.sk

vo veciach zmluvných: Katarína Jakabová
vo veciach technických: Katarína Jakabová
vo veciach kontroly: Katarína Jakabová

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávate!’“)

Osoba oprávnená na rokovanie

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Šidlo: Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
Štatutárny orgán: Marian Svorad, konateľ spoločnosti
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 36622796
DIČ: 2021776889
IČ DPH: SK2021776889
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK60 0900 0000 0003 4278 8096
BIC kód banky: GIBASKBX
Telefón: 047/ 433 10 01
e-mail: svoma@centrum.sk

vo veciach zmluvných: Marian Svorad
vo veciach technických: Marian Svorad
vo veciach realizačných: Marian Svorad

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

mailto:starosta@obechodeiov.sk
mailto:svoma@centrum.sk
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I.
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. Z092022, uzatvorenej dňa 24.10.2022 / 
ďalej len zmluva/ v zmysle § 18 ods.1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, v tomto znení:

1. ČI. VII. Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov sa body 7.7,7.8 a 7.9, menia nasledovne:

1. Bod 7.7
Vzhľadom na to, že Poskytovateľ má záujem, aby sa prostredníctvom realizácie Projektu zvýšila aj zamestnanosť 
dlhodobo nezamestnaných, Poskytovateľ a Prijímateľ („ďalej len Objednávateľ”) sa dohodli, že Objednávateľ ako 
svoju zmluvnú povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou, zabezpečí zamestnanie minimálne jednej osoby 
spĺňajúcej kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) nižšie počas doby realizácie stavebných prác 
(minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác), a to využitím všetkých prostriedkov, ktoré mu na to 
právny poriadok SR poskytuje. V súlade s operačným programom Ľudské zdroje, ktorý kladie dôraz na 
využívanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, ktorého vedľajšou externalitou má byť aj zvyšovanie 
zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných, 
Poskytovateľ a Objednávateľ sa dohodli, že Objednávateľ ako svoju zmluvnú povinnosť:
1) uvedie do Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, resp. do Výzvy na predkladanie ponúk v časti 
„Doplňujúce informácie“ a do Súťažných podkladov v časti „ Zmluva s dodávateľom“ informácie o aplikácii 
sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, vrátane povinnosti Dodávateľa stavebných prác („ďalej len 
Zhotoviteľ”) zamestnať minimálne jednu osobu spĺňajúcu kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) 
nižšie, a súčasne
2) splnenie povinnosti Zhotoviteľa, zamestnať minimálne jednu osobu spĺňajúcu kumulatívne predpoklady 
uvedené v písmenách a) a b) nižšie zabezpečí zmluvnou pokutou. Vzhľadom na vyššie uvedené, Objednávateľ 
postupuje pri realizácii verejného obstarávania na Zhotoviteľa uplatnením sociálneho aspektu vo verejnom 
obstarávaní v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a 
antidiskriminačného zákona tým, že pri realizácii stavebných prác zmluvne zaviaže úspešného uchádzača v 
právnom postavení zhotoviteľa stavebných prác realizovať dočasné vyrovnávacie opatrenia. Prijímateľ zmluvne 
zaviaže Zhotoviteľa, že počas doby realizácie stavebných prác, minimálne v trvaní 50% doby realizácie 
stavebných prác, zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne jednu osobu, spĺňajúcu 
kumulatívne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite („ďalej len MRK”), a zároveň

b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

Na účely tejto Zmluvy o dielo sa za nezamestnanú osobu z prostredia MRK považuje aj osoba z prostredia MRK, 
ktorá bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní. Pri hľadaní 
vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie poskytne 
Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady 
spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným 
vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k MRK (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným 
potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného 
úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo 
nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie). Ak Zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého 
Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce 
kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.

2. Bod 7.8
Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľa na preukázanie splnenia povinnosti zamestnať minimálne jednu osobu, 
spĺňajúcu predpoklady podľa písm. a) a b) podľa bodu 7.7 tohto článku, a to predložením dokumentov 
preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných 
prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o 
zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.). Zhotoviteľ je povinný následne predložiť tieto dokumenty 
Objednávateľovi.

3. Bod 7.9
Zmluvná povinnosť Zhotoviteľa týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne jednej osoby, spĺňajúcej 
kumulatívne predpoklady uvedené v tomto článku ods. 7.7 v písm. a) a b), bude považovaná za splnenú, ak dôjde 
k zamestnaniu tejto osoby minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác. Porušenie tejto zmluvnej 
povinnosti zakladá právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu podľa čl. 10 ods. 1 (vi)..
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II.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

2. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

3. Uzavretý Dodatok č.1 nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom splnenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti Dodatku č.1 je splnenie odkladacej podmienky,
ktorou je schválenie, odsúhlasenie Dodatku č.1, t. j. okamih doručenia verejnému obstarávateľovi správy zo
štandardnej ex-post kontroly Dodatku č.1, zo strany relevantného Poskytovateľa nenávratného finančného
príspevku.

4. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ aj Zhotoviteľ obdrží jedno
vyhotovenie.

5. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č.1 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č.1, je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej
a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť je
neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Lučenci, dňa.                

Splnomocnenec Konateľa
SVOMA, s.r.o.

                    
                       



SVOMA s.r.o., Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
IČO; 36622796, IČ DPH: SK 2021776889

SPLNOMOCNENIE

Splnomocniteľ:

Meno a priezvisko: Marian Svorad
Rod. č.: 650104/6728
Číslo OP: EA 556 057
Bytom: Osloboditeľov 549/ 9, 985 11 Halič

(ďalej „splnomocniteľ“)

týmto v plnom rozsahu splnomocňujem ako konateľ spoločnosti
SVOMA, s.r.o., Maloveská 4010, 984 01 Lučenec, IČO: 36622796

Splnomocnenca:

Meno a priezvisko: Ing. Martin Svorad
Rod. č.: 960228/4714
Číslo OP: JG 687 965
Bytom: Osloboditeľov 549/ 9, 985 11 Halič

(ďalej „splnomocnenec“)

na všetky právne úkony (generálna moc)

V rozsahu tohto plnomocenstva je splnomocnenec oprávnený konať v mene splnomocniteľa vo vzťahu
ku všetkým fyzickým a právnickým osobám, štátnym orgánom, orgánom miestnej samosprávy, iným
orgánom verejnej správy a svojimi úkonmi zaväzovať splnomocniteľa k povinnostiam a nadobúdať
pre splnomocniteľa práva.

Toto plnomocenstvo nemá obmedzenú dobu platnosti.

VHaliči, dňa:           

Igor

Igor

Igor

Igor

Igor
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OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE 
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: Marian Svorad, dátum narodenia: 04.01.1965, rodné číslo: 650104/6728, pobyt: 
Osloboditeľov 549/9, Halič, Slovenská republika, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným 
spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: HE028528, listinu predo mnou vlastnoručne 
podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 676608/2021.

Lučenec dňa 19.07.2021

Upozornenie:
Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť 
skutočností uvádzaných v listine 
(§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

Osvedčujem,
1 .) tento odgfs (fotokópia) súhlasí doslovne 

s orkjinálflm-osyeíičértým odpisom, z ktorého 
bolvyhotovený, pričom pôvodne sa skladá /
z____ ~, listu(-ov) hárku(-ov). ; 'ô

2 .) tento odtfis (fotokópia) obsahuje-----íS-----
listy(-ov)__ťL_ hárok(-ov). U

3 .) v predľoženej listine nie sú zmeny, doplnky, 
vsuvky alebo škrty, ktoré by mohli oslabiť \
jej hodnovernosť. %

4 .) na o^xsí'ífoto kópii)neboli vykonané opravy 
nezhôd s predloženou listinou. — • -.. onoi

V Lučenci, dňa________________ 0 I. u. L— LUid

................Xz

Zuzana Stančíková 
....— zamestnanec

poverený notárom 
h ' ■ \ycJ íl 

X.«
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