Dodatok č. 2
ku Koncesnej zmluve uzatvoren ej

dňa

28.09.2012 v znení Dodatku

č.

l zo

dňa

29.10.201 2

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Verejný obstarávate !':

v

zap1sany:
'

'

I ČO:

statutarny zastu pc a:
tel./fax:
v

'

Vodárenské združenie Stredných Kysúc
U 1. 1. mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou
Obvodným úradom v Zi li ne pod regi stračným
457 35 646
Ing. Jozef Grapa, predseda
+421 43 421 o ll l +421 43 4 133 685

'

Koncesionár:

'
'
zap1sany:

I ČO:

štatutámy zástupc a:

HANT Stredné Kysuce s. r. o.
M. R . Štefánika 176/34
O17 O1 Považská Bystrica
v obchod nom registri Okresného súdu
26674/R
46 773 99 1
Ing. Miroslav Pavelka, kon ateľ

čís l om

Tren č ín,

OVVS/ZZ P0 - 1/ 11

oddiel Sro, vložka

čís lo

v

Cl. l
Uvodné ustanovenia
1. l. Zmluvné strany uzatvorili dľ) a 28.09. 201 2 Koncesnú zmluvu, predmetom ktorej bol návrh, realizácia
a prevádzka projektu "Zásobova nie vodou, odkanalizovanie a č isten ie odpadových vôd regiónu
Stredn é Kysuce" časť "Odkanali zovanie a čisteni e odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce" (ďalej
len "Koncesná zmluva").
l .2. Zmluvné strany sa z dôvodu zmeny prijímateľa nenávratné ho fin an čn ého príspevku a tým zmeny
fi nancovania projektu dohodl i na zmene a doplnení Koncesnej zm luvy spôsobom uvedeným v tomto
dodatku. Zm luvné strany vyhlasujú, že zmenou prijím ate ľa nenávratné ho fina n čnéh o príspevku nie je
dotknutá pov innosť konces ionára podieľať sa formou nenávratný ch platieb na spolufinancovaní
projektu v rozsahu uvedenom v žiadosti o koncesiu a j ej prílohách predloženej koncesionárom
verejnému o b starávateľo v i v rámci verejnej súťaže na výber koncesioná ra.
1.3 . Koncesionár berie na vedomie, že podpísanie zmluvy o poskytnutí nenávratné ho finančn ého príspevku
je oprávnením verejného obstarávate l'a. V prípade nepodpísania zmluvy o poskytnutí nenávratné ho
fin an čn éh o príspevku verej n)'m o bstarávateľom koncesionárovi nevznikne nárok na a kékoľvek
plnenie od verejného obstarávate l'a.
,

..,

Cl. ll
Predmet dodatku

č.

2

"
Clánok
3 ods. 3.8 body 3.8.3 a 3.8.4 Koncesnej zm luvy sa menia nasledovne :
3 .8.3
Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie potrebné na to, aby zabezpečil i
sp lnenie odkladacíc h podmienok . Zml uvné strany si navzáj om preukážu, že j ednotlivé
odkladacie podmienky boli splnené predložením dokumentov uvedených v Prílohe č. 3.
2.2. C lánok 3 Koncesnej zmluvy sa d o pl ľía novým odsekom 3.1 7 s nadpisom " Financovanie proj ektu"
a s nasledovný m znením:

2.1.

v

'

Zmluvné strany sa dohod li. že žiadatel'om a v prípade schválenia i prijímateľom~
nenávratného finančn ého príspevku na spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov
Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia uvedeného v
súfažných podkladoch verej nej súťaže na výber koncesionára projektu v bode č. 30.1 časti
:~A. 1 pokyny pre uchádzačov" podkladov pre vypracovanie žiadosti na koncesiu zo di1a
l 7.7.20 l 1 a v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiac im orgánom
pre Operačný program Zivotné prostredie pod kódom výzvy OPZP-PO 1-13-1 zo dl1a
24.05.2013 bude ver~jný obstarávate!'.
3. 17.2 Koncesionár je povinný:
a) na vlastné náklady pripraviť a podať s odbon1ou starostlivosťou v mene verejného
obstarávateľa žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na základe
Výzvy Ministerstva životného prostred ia Slovenskej republiky ako riad iaceh o orgánu
pre Operačný program Z ivotné prostredie, prioritná os l Integrovaná ochrana
a racionálne využívanie vôd, operačný program 1.2 Odvádzan ie a čistenie
komunálnych odpadových vôd, kód výzvy OPZP-POJ- 13-1 (ďalej len "žiadosť
o nenávratný finan čný príspevok"),
b) vyhotoviť na v lastné náklady s odbornou starostlivosťou v mene verejného
obstarávateľa všetku dokumentáciu nevyhnutnú pre podanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok,
c) zabezpečiť na vlastné náklady s odbornou starostlivosťou všetky č inn osti a práce
vyžadované od verejného obstarávate l'a, ako prij ímatel'a nenávratné ho finančného
príspevku, poskytovatel'om nenávratného finančného príspevku,
d) znášať zodpovedno sť za porušenie zm luvných ustanovení vyplývajúcich zo zm luvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi verejným
obstarávateľom a poskytovatel'om nenávratného finančnéh o príspevku, ktorá vyplynie
v dôsledku porušenia povinností koncesionárom,
e) znášať sankcie, ktoré pos kytovateľ nenávratného finančného príspevku alebo iný
príslušný orgán uloží verej nému obstarávateľovi za nedodržanie a/alebo porušenie
zmluvn),ch podmienok o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v dôsledku
porušenia povinností ko nces ionárom.
3.1 7.3 Na účely splnenia povinnosti koncesionára podl'a bodu 3.17.2 písm. a) verejný obstarávateľ
vystaví koncesionárovi písomné plnomocenstvo a koncesionár písomné plnomocenstvo
pnJme.
3 .17.4 Koncesionár zodpovedá za to, že ním vypracované a predložené dokumenty vrátane žiadosti
o nenávratný finančný príspevok sú úplné, pravdivé, v sú lade so sk utočným stavom,
v sú lade so slovenskými a európskymi právnymi predpismi a požiadavkami poskytovateľa
nenávratného finančného príspevku.
3.17 .5 Koncesionár je povinn)' znášať sankcie, ktoré poskytovateľ nenávratného finančného
príspevku alebo iný príslušný orgán u loží verejnému obstarávateľovi v súvislosti
s dokumentmi, ktoré boli vy pracované a/alebo predložené koncesionárom.
2. 3 V Prílohe č. 3 ku Koncesnej zmluve sa ods. 3 vy pú šťa a nahrádza sa nasledovným znen ím: "Podpísanie
zmluvy o poskytnutí nenávratného fi nančnéh o príspevku z prostriedkov EU' a štátneho rozpočtu SR
medzi verejným obstarávateľom ako prijímate ľom a MŽP SR ako poskytovate ľom na účely
financovania projektu" .
'
2.4 V Prílohe č. 3 ku Koncesnej zmluve sa dop lľ1a nový ods. 5, ktorý znie: " Predloženie bankovej záruky
vystavenej bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike verej nému obstarávatel'ovi
v sú lade s čl. 8. 7 Koncesnej zmluvy".
'
2.5 Koncesná zmluva sa doplt1a
novým č l. 8. 7, s nadpisom "Banková záruka", v znení:
8.7.1
Koncesionár je povinn)' zr iadiť v banke alebo pobočke zahraničn ~j banky v S l ovensk~j
republike neodvolatel'nú bankov ú záruku v prospech verejného obstarávateľa na sumu
2 000 000 €, ktorá bude splatná po obdržaní prvej výzvy verejného obstarávatera (ďa l ej len
"banková záruka").
8. 7.2
Banková záruka bude použitá ako záruka pre splnenie záväzkov koncesionára vyplývajúcich
z Koncesnej zmluvy. Verejný ob starávate ľ je oprávnený použiť bankovú záruku, ak napriek

3. 17.1

v

~

v

~
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2 .6
2.7

2 .8
2.9
2.1

o

predchádzajúcemu písomnému upozorneniu verejného obstarávatel'a koncesionár riadne
a včas nezaplatí všetky platby, na ktoré vznikne verejnému obstarávatel'ovi nárok v zmysle
Koncesnej zmluvy alebo príslušných právnych predpisov alebo nesplní ďalšie povinnosti
uvedené v tejto zmluve, vrátane povi nnosti koncesionára nahradiť verejnému
obstarávateľovi vzniknutú škodu alebo inú platbu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia
povinnosti zo strany koncesionára. Ver~jný obstarávateľ je oprávnený použiť bankovú
záruku na urovnanie svoj ich pohľadávok voči koncesionárovi.
8. 7.3
Banková záruka zostáva v platnosti počas celej doby výstavby projektu . Ak banková záruka
nebude platná počas celej dohodnutej doby, zaväzuje sa koncesionár bezodkladne obnovi ť
bankovú záruku za rovnakých podmienok, ako sú uvedené vyššie.
V článku 3 sa v ods. 3 .l l. 1.2 vypúšťa znenie: " a ani podnikať nebude."
'
Dopliía sa nové ustanovenie 12.23, ktoré znie: "Koncesionár je oprávnený vyko návať aj inú
podnikateľskú činnosť (napr. realizáciu iných stavebných zákaziek) za podmienky, že o tejto činnosti
bude viesť samostatnú technickú, ekonomickú, účtovnú a inú evidenciu odlišnú od evidencie projektu
v zmysle Koncesnej zmluvy."
V ustanovení
4.2.1 sa vypúšťa spojenie " náklady a".
,
Doplil.a sa nové ustanovenie 4 .2.3 , ktoré zn ie: "Náklady na nadobudnutie dodatočných pozemkov,
ktoré nebudú hradené z prostriedkov nenávratného finančného príspevku bude znášať konces ionár."
'
Koncesná zmluva sa doplr1a nový m čl 7.8, s nadpisom "Platby verejného obstarávateľa za
koncesionárom vykonané práce a dodaný materiál", v znení:
7 .8.1
Výhradne za podmienok, že:
a)
koncesionár navrhol pri plnení tejto zmluvy využitie verejných prostriedkov vo fonne
per1ažného plnenia zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR určených na
financovanie operačných programov Slovenskej republiky v zmysle č lánku 12.6 t~jto
zmluvy, a súčasne že
b)
prijímateľom nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európskej únie a štátneho
rozpočtu SR určených na financovanie operačných programov Slovenskej republiky
bude verejný obstarávateľ
je verejný obstarávateľ povinný uhradiť koncesionárovi platby za vykonané práce a dodaný
materiál podľa ustanovení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom a poskytovatel'om nenávratného finančného
príspevku a v súlade s ustanoveniami Koncesnej zm luvy a jej prílohami.
7 .8.2
Koncesionár je povinný počas realizácie projektu predložiť nezávislému dozoru po skončení
každého mesiaca v šiestich kópiách prehlásenie vo forme schválenej nezávislým dozorom, v
ktorom podrobne uvedie čiastky za skutočne vykonané práce a/alebo dodané materiály, o
ktorých sa koncesionár domnieva, že má na ne právo v zmysle bodu 7 .8. 1 tejto zmluvy spolu s
podpon1ými dokumentmi, ktoré budú obsahovať správu o postupe prác v súlade s člá nkom
7 .3.
7.8.3
Prehlásenie koncesionára podľa predchádzajúceho odseku musí obsahovať nasledujúce položk.')',
vyjadrené v mene, v ktorej je dojednaná zmluvná cena a v poradí ako je uvedené:
a)
súpis vykonaných prác na projekte koncesionárom za predchádzajúci kalendárny
mes1ac, vratane zmien,
b)
všetky čiastky, ktoré majú byt' pripočítané a odpočítané za technologické
zariadenie a 1nateriály v súlade s bodom č. 7.8.4 a č.7.8.5 ,
c)
všetky ďalšie odpočty, zrážky alebo platby koncesionára, ktoré budú splatné podl>a
Koncesnej zmluvy,
sumár doterajších platieb z ktorého bude zrejmý rozsah vyčerpania rozpočtu projektu .
d)
7.8.4
Prehlásenia budú obsahovať podl'a písm. b), bodu 7.8.3 aj čiastku za technologické zariadenie a
materiály, ktoré boli dodané na stavenisko a zabudované a/alebo namontované do trvalého diela.
7.8.5
Montáž technologického zariadenia je možné zahrnúť do prehlásenia v čiastke
nepresahujúcej 80 %z celkovej ceny za montáž predmetného technologického zariadenia .
Zvyšných 2 0 o/o z ceny montáže technologického zariadenia je koncesionár oprávnený
zahrnúť do . preh Iás en ia až po úspešnom vykonani všetkých predpísaných skúšok
vyžadovaných pre úspešné uvedenie technologického zariadenia do prevádzky .
o

'

o

-

7.8.6

7.8.7

Koncesionár zodpovedá za to, že každé prehlásenie je v sú lade so skutočným stavom,
úp ln é a pravdivé, v súlade s požiadavkami verejného obstarávate l'a, poskytovat e l'a
nenávratného finančného príspevku, v sú lade so slovenským i a európskymi právnym i
predpismi a pravid lami poskytovania nenávratného finančného príspevku.
Koncesionár je oprávnený vystavif verejnému obstarávatel'ov i faktúru za vykonané práce
a dodaný materiál až v prípade, ak prehlásenie bude písomne schválené nezávi slým
dozorom a to na sumu schválenú nezávislým dozorom. Zmluvné strany sa dohodl i, že
splatnosť jednotlivých faktúr bude 90 dní odo dľía ich doručen i a verejnému
obstarávateľovi.

7.8.8

7.8.9

7.8.1o

7 .8.11

7.8.12
7.8. 13

7.8.14

7.8.15

Nezávislý dozor nie je povinný schvál iť preh lásenie vystavené koncesioná rom v prípade, ak
suma požadovaná koncesionárom na základe vykonaných prác a/alebo dodaného materiálu je
nižšia ako 500 000 Eur s výnimkou prehláseni a vystavené ho pred závereč n ý m
preberaním projektu. V tomto prípade vydá nezávislý dozor koncesionárovi príslušné
oznámen ie. V prípade, ak nezávislý dozor neschváli prehlásenie vystavené koncesionárom
z dôvodu uvedeného v tomto článku, je koncesionár oprávnený sumu uvedenú v tomto
prehlásení zahrnúť do prehlásenia vystaveného za ďalší kalendárny mesiac až do okamihu, kým
suma uvedená v príslušnom prehlásení prevýši sumu 500.000 Eur.
V prípade, ak akákol'vek dodaná vec alebo práca vykonaná koncesi onárom nie je v
súlade s koncesnou zm luvou alebo jej prílohami~ náklady na opravu alebo výmenu môžu
byf zadržané až dokiar oprava alebo výmena nie je dokončená a/alebo ak koncesionár
nevykonal alebo nevykonáva niektorú prácu alebo povinnosť v sú lade s koncesnou zmluvou
alebo jej prílohami , a toto mu bolo oznámené nezávislým dozorom, potom hodnota tejto
práce, alebo povinnosti môže byť zadržaná dokiaľ táto práca alebo povinnosť nebude
vykonaná.
Nezávislý dozor môže v ktoromkol'vek preh lásení vykonať akúkol'vek opravu alebo úpravu.
Preh lásenie sa nebude považovať za vyjadrenie prijatia, schválenia, súhlasu alebo
spokojnosti nezávislého dozoru.
Verejný obstarávateľ je povinný zaplatiť koncesionárovi čiastku potvrdenú v prehlásení
schválenom nezávislým dozorom v tem1íne nepresahujúcom 3 pracovné dni od termínu
pripísania finančných prostriedkov od poskytovatel'a nenávratné ho finančného príspevku na
účet verej ného obstarávate l'a.
Platba čiastky splatnej v EURO bude vykonaná na bankový účet určený koncesionárom uvedený
v koncesnej zmluve.
Jednotl ivé faktúry budú obsahovať tieto údaje :
l. označenie koncesionára a verejného obstarávateľa, adresa, sídlo, ICO, IC DPH,
2. poradové čís l o faktúry,
3. názov projektu,
4. del1 odoslania, deií zdanitel'ného plnenia a de11 splatnosti faktúry,
5. označenie pe11ažného ústavu a čís l o účtu, na ktorý sa má p l atiť,
6. celkovú fakturovanú sumu bez DPH , sadzbu DPH, sumu DPH a celkovú sumu spolu
s DPH,
7. č iastku hradenú koncesionárom bez DPH, sadzbu DPH, sumu DPH z čiastky hradenej
koncesionárom a celkovú sumu spolu s DPH hradenú koncesionárom,
8. č i astku hradenú verejným obstarávate l'om bez DPH, sadzbu DPH, sumu DPH
z čiastky hradenej verejným obstarávatel'om a celkovú sumu spolu s DPH hradenú
verej ným obstarávate ľom,
9. označenie projektu, objektu alebo časti objektu,
1O. pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
Príloh ou každej faktúry bude:
1. prehlásenie schválené nezávi slým dozorom,
2. fotografie dokumentujúce postup realizácie projektu,
3. porovnanie skutočn ého a plánovanéh o harmonogramu prác,
4. výsledky predpísaných a úspešne ukončených skúšok.
. '
ny
vereJ
e
j
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve,
obstarávate!' oprávnený v rátiť faktúru koncesionárovi na doplnen ie. V takom prípade
v

v

neplyn ie lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry
verejnému obstarávaterovi.
Za dátum úhrady verejného obstarávateľa čiastk')' fakturovanej koncesionárom sa považuje
7 .8.16
dátum, kedy je fakturovaná čiastka odpísaná z účtu verejného obstarávatel'a v prospech účtu
koncesionára.
7.8.17
Záväzok verejného obstarávateľa je splnený pripísaním fakturovanej čiastky na účet
koncesionára.
7.8.18
Ak koncesionár neobdrží platbu v súlade s bodom 7.8.11, má právo na zaplatenie
dohodnutých úrokov z omeškania.
'
2.11 Koncesná zmluva sa doplňa novým čl. 7.9 s nadpisom "Platby koncesionára verejnému obstarávateľovi",
v znem:'
7 .9.1
Výhradne za podmienok, že:
a)
koncesionár navrhol pri plnení tejto zmluvy využitie verejných prostriedkov vo forme
peľ1ažného plnenia zo zdrojov Európsk~j únie a štátneho rozpočtu SR určených na
financovanie operačných programov Slovenskej republiky v zmysle článku l 2.6 tejto
zmluvy, a súčasne že
b)
prijímateľom nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európsk~j únie a štátneho
rozpočtu SR určených na financovanie operačných programov Slovenskej republiky
bude ver~jný obstarávateľ
je koncesionár povinný poukázať na účet verejného obstarávateľa finančné prostriedky na účely
spolufinancovania projektu podporovaného zo štrukturálnych fondov Európskej únie, a to
v nasledovných ten11ínoch a čiastkach:
l) minimálne 50 % z celkovej výšky spolufinancovania projek.1:u stanovenej v Žiadosti
o nenávratný finančný príspevok najneskôr v termíne 3 dní pred uplynutím termínu
predkladania Ziadosti o nenávratn)' finančný príspevok stanoveného vo Výzve na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo d11a 24. 5. 2013 pod kódom
výzvy OPZP-PO 1-13-1 vo fonne Zmluvy o pôžičke,
2) sumu spolufinancovania vo výške a v tem1íne, ktorý bude od verejného obstarávateľa
požadovať poskytovateľ nenávratného finančného príspevku,
3) formou nenávratnej platby 1OO o/o sumy predstavujúcej spolufinancovanie projektu (t.j . 5
%), vrátane sumy neoprávnených výdavkov projektu, pričom podkladom pre výpočet
v),šky spolufinancovania a sumy neoprávnených výdavkov bude suma stanovená v
prehlásení vystavenom koncesionárom verejnému obstarávatel'ovi v zmysle článku 7.8
schválenom nezávislým dozorom, a to najneskôr v termíne do 2 dní po termíne schválenia
prehlásenia nezávislým dozorom v zmysle ustanovení článku 7.8.
Koncesionár je povinný uhradiť verejnému obstarávateľovi všetky náklady, ktoré vzniknú
7.9.2
verejnému obstarávatel'ovi v súvislosti s prípravou a podaním Ziadosti o nenávratný finančný
príspevok, implementáciou a realizáciou projektu, a to počas výstavby aj koncesnej lehoty,
ktoré nebudú ver~jnému obstarávateľovi uhradené a/alebo refundované poskytovatel'om
nenávratného finančného príspevku a to v termíne do 14 dní po uplynutí príslušného
kalendárneho mesiaca, v ktorom predmetné náklady verejného obstarávateľa vzn ikli . Toto
ustanovenie sa nevzťahuje na omeškanie platieb poskytovateľa nenávratného finančného
príspevku verejnému obstarávatel'ovi.
Koncesionár vyhlasuje, že po celú dobu výstavby projektu bude disponovať prostriedkami
7.9.3
predstavujúcimi podiel spolufinancovania na výstavbe projektu.
'
2.12 Ustanovenie 5.6.2 sa doplľ1a nasledovnou vetou: "V prípade výberu nového nezávislého dozoru je
koncesionár oprávnený uzavrieť zmluvu s novým nezávisl)'m dozorom výlučne za podmienky, že
s osobou nového nezávislého dozoru vysloví súhlas verejný obstarávateľ. "
,
2. 13 V ustanovení 5 .6.5 Koncesn~j zmluvy sa vypúšťa písm. a) a nahrádza sa nasledovným znen 1m:
"Náklady vzniknuté v súvislosti s vol'bou a vymenovaním nezávislého dozoru znáša v), lučne
koncesionár. Cast' nákladov súvisiacich s činnosťou nezávislého dozoru počas výstavby projektu
predstavujú oprávnené výdavky a budú hradené z prostriedkov nenávratného finančného príspevku.
Rozdiel medzi celkovými nákladmi na činnosť nezávislého dozoru a nákladmi uhradenými
z prostriedkov nenávratného finančn ého príspevku, vrátene nákladov na činnosť nezávislého dozoru
počas koncesnej lehoty, je povinný uhradiť koncesionár."
v

v

v

v

2.1 4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa z dôvodu zmeny prijímateľa nenávratného finančného
príspevku menia tie ustanoven ia zmluvy, ktoré nie sú uvedené v tomto dodatku tak, že náklady, ktoré
mal i byť hradené z prostriedkov nenávratného finančného príspevku koncesionárom budú hradené
z prostriedkov nenávratného finančného príspevku verejným obstarávateľom .
2 .15 V prílohe č. 26 sa vy pú šťa pojem ~~ Posledn ý možn ý termín vydan ia kolaudačného rozhodnutia" a jeho
definícia . V celom texte Koncesnej zmluvy sa termín "posledný možný termín vydania kolaudačného
rozhodnutia" nahrádza termínom " plánovan)' dátum vydania kolaudačného rozhodnutia".
2.16 Ustanovenie 11 .3 .2.2 Koncesnej zm luvy v znení Dodatku č . l sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným
znením: "Verejný obstarávate!' j e .pov inný zaplatiť koncesionárovi sumu predstavujúcu hodnotu
objektov projektu, ktoré boli koncesionárom do predčasného ukončenia zmluvy vybudované
schválenú nezávislý m dozorom zníženú o náklady, ktoré vzniknú verejnému obstarávatel'ovi z dôvodu
predčasného ukončenia tejto zmluvy, vrátane nákladov na zaobstaranie prostriedkov predstavujúcich
sumu kompenzác ie za účelom jej vyplatenia koncesionárovi a nákladov na zabezpečen i e nového
subjektu, ktorý výstavbu projektu dokončí. V prípade, ak nebude možné o náklady podl'a
predchádzajúcej vety zníž iť kompenzáciu vyplatenú koncesionárovi ani ju započítať so suJnou
kompenzácie, je koncesionár povinný túto sumu uhradiť verejnému obstarávateľovi na základe jeho
vý zvy."
2.17 Ustanovenie 11.3 .3.2 Koncesnej zmluvy v znení Dodatku č. 1 sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným
znením: " Verej ný obsta rávateľ je povinný zaplatiť koncesio nárov i sumu predstavujúcu preukázatel'né
náklady koncesionára, ktoré boli koncesionárom účelne vynaložené na vybudovanie projektu do
predčasného ukončenia zmluvy schválené nezáv islým dozorom a ktoré neboli ku dt1u predčasného
ukončenia zmluvy koncesionárovi uhradené.

v

Clánok III
Záverečné ustanovenia
3.1.
3 .2.
3.3.

Tento dodatok nadobúda platnosť dľíom jeho podpísania zmluvnými stranami a úč innosť di1om
nadobudnutia účinnosti koncesnej zmluvy.
Dodatok je vyhotovený v štyroch ( 4) vyhotoveniach. Každá zo zmluvných strán obdrži dve (2)
vyhotovenia.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali , j eho obsahu porozumel i a na znak toho, že
zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôJi, ho podpísali.
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