
Dodatok č. 1  

ku Zmluve o dielo uzavretej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov uzavretej dňa 29.10.2020 (ďalej len „zmluva“) (ďalej len „dodatok č. 1“) medzi 

zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ:  

Obchodné meno: Slovenská konsolidačná, a.s. 

Sídlo: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, Slovenská republika 

V mene ktorej koná: JUDr. Marián Janočko, predseda predstavenstva a JUDr. Denisa Vargová, 

člen predstavenstva 

IČO:  35 776 005 

DIČ:  2021483585 

IČ DPH: SK2021483585  

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  

IBAN:  

Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd: Sa, vl. č.: 2257/B 

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ:   

Obchodné meno: ANASOFT APR spol. s r.o. 

Sídlo: Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava   

V mene ktorej koná: Michal Hrabovec, konateľ   

IČO:  31 361 552   

DIČ:  2020345778   

IČ DPH: SK2020345778    

Bankové spojenie:    

Číslo účtu:   

IBAN:  

Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vl. č.: 6042/B 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spolu len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako „zmluvná 

strana“ ) 

 

1 Predmet dodatku č. 1 

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením článku 18 bod 18.3 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto 
dodatku č. 1 v nasledujúcom znení: 

1.1 Článok 3 body 3.2, 3.3 a 3.5 zmluvy sa menia tak, že ich pôvodné znenie: 

„3.2 Cena za zhotovenie diela podľa bodu 1.1.1 je 3 500 000,00 EUR bez DPH (slovom: 
trimiliónypäťstotisíc EUR bez DPH), K cene sa pripočíta DPH vo výške vypočítanej na 
základe platnej sadzby DPH v čase plnenia. 

3.3 Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa bodu 1.1.2 (údržba, podpora prevádzky diela) 
bola stanovená ako štvrťročný paušálny poplatok vo výške 189 000,00 EUR bez DPH 
(slovom: stoosemdesiatdeväťtisíc EUR bez DPH), a denná sadzba servisného technika 
uvedená v tabuľke č. 3 prílohy č.3 zmluvy. K cene sa pripočíta DPH vo výške vypočítanej 
na základe platnej sadzby DPH v čase plnenia. 

3.5 Celková cena podľa bodov 3.2, 3.3 a 3.4 je stanovená ako maximálna cena v sume 8 270 
000,- EUR bez DPH (slovom: osemmiliónovdvestosedemdesiattisíc EUR bez DPH), počas 



celej doby trvania zmluvy. K cene sa pripočíta DPH vo výške vypočítanej na základe platnej 
sadzby DPH v čase plnenia. 

sa nahrádza nasledovným znením: 

„3.2 Cena za zhotovenie diela podľa bodu 1.1.1 je 3 045 262,04 EUR bez DPH (slovom: tri 
milióny štyridsaťpäťtisícdvestošesťdesiatdva EUR a štyri centy bez DPH), K cene sa 
pripočíta DPH vo výške vypočítanej na základe platnej sadzby DPH v čase plnenia. 

3.3 Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa bodu 1.1.2 (údržba, podpora prevádzky 
diela) bola stanovená ako štvrťročný paušálny poplatok vo výške 94 500 EUR bez 
DPH (slovom: deväťdesiatštyritisícpäťsto EUR bez DPH), a denná sadzba 
servisného technika uvedená v tabuľke č. 3 prílohy č.3 zmluvy . K cene sa pripočíta 
DPH vo výške vypočítanej na základe platnej sadzby DPH v čase plnenia. 

3.5 Celková cena podľa bodov 3.2, 3.3 a 3.4 je stanovená ako maximálna cena v sume 
4 135 000 EUR bez DPH (slovom: štyri milióny stotridsaťpäťtisíc EUR bez DPH), 
počas celej doby trvania zmluvy. K cene sa pripočíta DPH vo výške vypočítanej na 
základe platnej sadzby DPH v čase plnenia.“  

1.2 Článok 6 bod 6.2 zmluvy sa mení tak, že jeho pôvodné znenie: 

„6.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a predložiť Riadiacemu výboru úvodnú správu o plnení 
predmetu zmluvy najneskôr do štyroch týždňov od účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 
vypracovávať a predkladať pravidelné priebežné správy a konečnú správu v súlade s touto 
zmluvou.“ 

sa nahrádza nasledovným znením: 

„6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a predložiť Riadiacemu výboru úvodnú správu o 
plnení predmetu zmluvy najneskôr do troch (3) mesiacov od účinnosti zmluvy. 
Zhotoviteľ je povinný vypracovávať a predkladať pravidelné priebežné správy a 
konečnú správu v súlade s touto zmluvou.“ 

1.3 Príloha č. 2 zmluvy - Technický opis riešenia spolu s podrobným opisom plnenia požiadaviek 
definovaných v časti Opis predmetu zákazky predložený v ponuke zhotoviteľa ako úspešného 
uchádzača verejného obstarávania (ďalej len „pôvodná príloha č. 2 zmluvy“), sa mení tak ako 
je uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku č. 1. Príloha č. 1 tohto dodatku č. 1 nahrádza pôvodnú 
prílohu č. 2 zmluvy. 

1.4 Príloha č. 3 zmluvy - Záväzný položkovitý štruktúrovaný rozpočet ceny (ďalej len „pôvodná 
príloha č. 3 zmluvy“), sa mení tak ako je uvedené v prílohe č. 2 tohto dodatku č. 1. Príloha č. 
2 tohto dodatku č. 1 nahrádza pôvodnú prílohu č. 3 zmluvy. 
 

2 Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

2. Týmto dodatkom č. 1 sa obnovuje realizácia zmluvy, ktorá bola pozastavená rozhodnutím 
predstavenstva objednávateľa zo dňa 30.11.2020. 

3. Ustanovenia zmluvy týmto dodatkom č. 1 nedotknuté, ostávajú v platnosti v nezmenenej podobe.  

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z toho dva (2) rovnopisy 
obdrží objednávateľ a dva (2) rovnopisy zhotoviteľ.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a 
právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú jasné, určité a 
zrozumiteľné, že tento dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, že zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená, že podpisujúce osoby sú 
oprávnené k jeho podpisu a na znak súhlasu ho podpisujú. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 sú nasledujúce prílohy: 



príloha č. 1:  príloha č. 2 zmluvy - Technický opis riešenia spolu s podrobným opisom plnenia 
požiadaviek definovaných v časti Opis predmetu zákazky predložený v ponuke 
zhotoviteľa ako úspešného uchádzača verejného obstarávania 

príloha č. 2:  príloha č. 3 zmluvy - Záväzný položkovitý štruktúrovaný rozpočet ceny 

 

Za objednávateľa Za zhotoviteľa 

 

V ______________, dňa ____________  V ______________, dňa ____________ 

  

 

 

__________________________                           __________________________ 

Slovenská konsolidačná a.s.  ANASOFT APR spol. s r.o. 

JUDr. Marián Janočko     Michal Hrabovec, konateľ 

predseda predstavenstva                                                                        

   

 

__________________________  

Slovenská konsolidačná a.s.   

JUDr. Denisa Vargová      

člen predstavenstva                                                                         

  

 


