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1. Zmluvné strany: 

Názov:                                         Obec Spišská Teplica 

Adresa:     Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica 

Zastúpená:                                   Ing. Radoslav Šeliga, starosta 

IČO:     00326534 

DIČ:                                             2020674964 

E-mail:                                         obec@obecspisskateplica.sk 

Oprávnený rokovať vo veciach 

technických:   Ing. Rastislav Fabian 

 (ďalej v texte aj ako „objednávateľ“) 

 

a 

 

 

Obchodné meno:                          Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. 

Sídlo:                                  Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica 

IČO:                                   50552597 

DIČ:                                   2120383023 

IČ DPH:                            SK2120383023 

Právna forma:                   spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaný v registri:                      Okresného súdu Prešov, odd. sro, vložka 33674/P 

Zastúpený:                        Ing. Radoslav Šeliga - konateľ 

Oprávnený rokovať vo veciach 

technických:                      Ľubomír Stanek 

Bankové spojenie:             Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu (IBAN):            SK61 0900 0000 0051 6205 1591 

Tel:                                    0907 110 177 

E-mail:                               sro@obecspisskateplica.sk  

 (ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“) 

 

2. 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej úprave článku 11 Aplikácia sociálneho aspektu 

formou Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo  zo dňa 14.10.2021 takto: 

 

Článok 11 Aplikácia sociálneho aspektu sa mení nasledovne: 

11.1  Zhotoviteľ sa na základe predloženej ponuky v zmysle ods. 25 článku 3 Prílohy č.1 Zmluvy 

o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003926 zaväzuje zamestnať  min. 2 osoby spĺňajúce 

kumulatívne predpoklady uvedené v bode 11.2 a 11.3. 

11.2  Kumulatívne predpoklady : 

 osoby patria k marginalizovanej rómskej komunite a zároveň, 

 sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. 

Povinnosť týkajúca sa zamestnania osôb spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v bode 

11.2  bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie 

stavebných prác. 
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11.3  Zhotoviteľ je povinný na základe výzvy objednávateľa bezodkladne predložiť doklad/resp. 

dôkaz o zamestnaní každej osoby, ktorou zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienky podľa bodu 

11.1. Z dôkazu musí byť zrejme splnenie vyššie uvedených predpokladov podľa bodu 11.2  (napr. 

pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov 

o zamestnanie a potvrdenia z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny). Druh 

pracovného pomeru nie je objednávateľom určený. 

11.4  Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu 11.2 preukáže zhotoviteľ 

čestným vyhlásením každého uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej 

rómskej komunite a relevantným potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných.   

                                                                        

2.2 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bezo zmeny. 

 

3. 

3.1 Tento dodatok je vypracovaný v 3 vyhotoveniach, jeden výtlačok pre zhotoviteľa a dva 

výtlačky pre objednávateľa. 

3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, súhlasia s ním, dodatok 

uzatvorili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných 

podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.  

3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu posledného zo zmluvnej strany tohto 

dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

 

 

V Spišskej Teplici  dňa 1.12.2021 

 

 

 

 

Za Objednávateľa:                                                          Za Zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

 

____________________________             ________________________________ 

 Obec Spišská Teplica          Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. 

 Ing. Radoslav Šeliga  v.r.     Ing. Radoslav Šeliga v.r. 

 starosta obce        konateľ spoločnosti 

 

 

 


