
Číslo Zmluvy Objednávateľa: 2017-0330-1180530/01 

Číslo Zmluvy Zhotoviteľa: 1219818/00/00 

Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo 

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") 

1 . 1 Objednávateľ: 

Sídlo: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
l BAN: 
BIC (SWIFT): 

Menom spoločnosti koná: 

Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach technických: 

vo veciach zmluvných: 

(ďalej len "Objednávatef") 

1 .2 Zhotoviteľ: 

Sídlo: 

Zapísaný: 

lČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 

číslo účtu: 
l BAN: 
BIC (SWIFT): 
Menom spoločnosti koná: 

(ďalej len "Dodatok č. 1") 

l. ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 

Mlynské nivy 59/ A 
824 84 Bratislava 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., 
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B 

35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 
TATRA BANKA, a.s., Bratislava 
2620191900/11 oo 
SK 3011000000002620191900, 
TATRSKBX 

Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva 
Marián Širanec, MBA, podpredseda predstavenstva 

tng. Dušan Zelenák, výkonný riaditeľ sekcie techniky 

Ing. Peter Náhly, výkonný riaditeľ sekcie investícií ESt 

VUJE, a.s. 

Okružná 5 
Trnava 918 64 

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, 
oddiel: Sa, vložka č. 164/T 

31 450 474 
2020392539 
SK2020392539 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
pobočka zahraničnej banky 
6622505027/1111 
SK5111110000006622505027 
UNCRSKBX 
Predstavenstvo 

Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných: Ing. Alexander Kšiňan, podpredseda predstavenstva a riaditel' 

divízie 

vo veciach technických: 

(ďalej len "Zhotovitef") 

Ing. Michal Dekýš, vedúci oddelenia 

(ďalej spoločne ako "Zmluvné strany" alebo jednotlivo aj ako "Zmluvná strana") 
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ll. PREAMBULA 

2.1 Dňa 28.6.2018 bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo evidenčné 
č. Objednávatel'a: 2017-0330-1180530 (ďalej len .,Zmluva"), ktorej predmetom je zhotovenie 
diela Inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu "Transformovňa 400/110 
kV Senica" (ďalej len "Dielo"). 

2.2 Zmluvné strany sa v zmysle článku XVI. Zmluvy, bod 16.3, dohodli na uzatvorení tohto 
Dodatku č. 1, z dôvodu potreby navýšenia rozsahu spracovania projektovej dokumentácie pre 
zlskanie stavebného povolenia a spracovania dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby 
v zmysle schváleného predbežného súhlasu pre investičný projekt IPR 823 Transformovňa 
400/11 O kV Senica. 

2.2.1 Vzhl'adom na aktuálnu rozpracovanosť projektových prác, problémov s výkupom pozemkov a 
potrebou vybudovania tlmiviek v ESt Senica je najefektívnejšie z časového hľadiska, 
zisťovania vstupných podkladov, zodpovednosti generálneho projektanta a kompletnosti PD 
na jedno dielo, uzatvoriť s pôvodným zhotoviteľom (VUJE, a.s., Okružná 5, Trnava) dodatok 
na doplnenie inžinierskych a projektových prác o tlmivky. časový posun medzi realizátorom 
Transformácie 400/110kV Senica a realizátorom tlmiviek by v konečnom dôsledku mohlo 
stavbu predražiť (zariadenie staveniska) a plnenie záručných podmienok dvomi zhotoviteľmi 
a ich vymáhanie by bolo komplikované a nejednoznačné. 

2.3 Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom znení Dodatku č. 1, ktorým sa menia a dopiňajú 
niektoré ustanovenia v nasledovných článkoch Zmluvy: 

111. PREDMET ZMLUVY 
IV. ČAS A MIESTO PLNENIA, 
V. CENA 
Vl. PLATOBNÉ PODMIENKY, 
XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

2.4 Týmto Dodatkom č. 1 sa mení termín celkového ukončenia Diela a mení sa cena za 
vykonanie Diela v zmysle bodu 5.2 Zmluvy. 

111. PREDMET DODATKU č.1 

3.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku 111. ruší pôvodné znenie bodu 3.2 Zmluvy v celom rozsahu 
a nahrádza sa novým znením nasledovne: 

3.2 Rozsah predmetu plnenia sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať v zmysle Prllohy č. 1, Prílohy č . 2 
a Prílohy č. 12 Zmluvy. 

3.2 Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku IV. ruší pôvodné znenie bodov 4.1 .2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 a 4.1.6 
Zmluvy v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením a dopÍňa sa nový podbod č . 4.1.2.1 
nasledovne: 

4.1 .2 Vypracovanie a dodanie dokumentácie na odstránenie časti stavby a dokumentácie pre 
stavebné povolenie, vrátane činností potrebných pre prípravu výstavby Diela v zmysle 
bodov č. 2.6, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 7 Prllohy č.1 Zmluvy v termíne do 
21 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

4. 1.2.1 Zabezpečenie potrebných rozhodnutí a dodanie právoplatného stavebného povolenia, 
príslušných vyjadrení, súhlasov a rozhodnutí, vrátane činnosti potrebných pre prípravu 
výstavby Diela v zmysle bodov č. 2.5, 2.6, 2.9, 6, Prílohy č. 1 a Prílohy č. 12 Zmluvy 
vrátane dodania dokumentácie pre stavebné povolenie súvisiacej s Prílohou č. 12 
Zmluvy v termíne do 30.09.2021. 

4. 1.3 Vypracovanie a dodanie technickej časti súťažných podkladov pre výber Zhotoviteľa 
(dodávatel'a) stavby v zmysle bodov č . 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 3 Prílohy č. 1 Zmluvy 
v termíne do 29.10.2021 . 
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4.1.4 Rozúčtovanie ceny za vykonanie Diela v zmysle bodu č. 5.2 Zmluvy- jednotlivých faktúr 
vystavených Zhotovitel'om na základe komponentného členenia podl'a bodu č. 8 Prílohy 
č. 1 Zmluvy v termíne do 29.11.2021. 

4.1.5 Výkon odborného autorského dohl'adu projektanta, aktualizácia plánu bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, účasť na uvádzaní stavby alebo jej časti do prevádzky, ako 
aj účasť na skúšobnej prevádzke stavby alebo jej časti v zmysle bodov č. 2.13, 4, 9 
Prílohy č. 1 Zmluvy v termíne do 31.03.2025. 

4.1.6 Ukončenie celého Diela v termíne do 31.03.2025. 

3.3 Týmto Dodatkom č.1 sa v článku V. ruší póvodné znenie bodu č. 5.2 a nahrádza sa v celom 
rozsahu novým znením nasledovne: 

5.2. Cena za vykonanie Diela podľa Zmluvy je: 1 354 600,- EUR bez DPH, 
Slovom : Jedenmilióntristopäťdesiatštyritisícšesťsto EUR bez DPH. 

3.4 Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku Vl. ruší pôvodné znenie bodov 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 
Zmluvy v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením a dopÍňajú sa nové podbody 6.2.2.1, 
6.5.5, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8 a 6.5.9 nasledovne: 

6.2.2 Vykonanie Diela v rozsahu bodu 4.1.2 Zmluvy (faktúra č.2) 

6.2.2.1 Vykonanie Diela v rozsahu bodu 4.1.2.1 Zmluvy (faktúra č.2.1) 

6.2.3 Vykonanie Diela v rozsahu bodu 4.1.3 Zmluvy (faktúra č.3) 

6.2.4 Vykonanie Diela v rozsahu bodu 4.1.4 Zmluvy (faktúra č.4} 

6.2.5 Vykonanie Diela v rozsahu bodu 4.1.5 Zmluvy (faktúra č.5) 

523 280,- EUR 

163 220,- EUR 

317 200,- EUR 

10 700,- EUR 

34 500,- EUR 

6.5.5 Faktúra sa považuje za doručenú v listinnej (tlačenej) forme, ak bola doručená na adresu 
sídla Objednávatel'a a v elektronickej forme výlučne na adresu efakturv@sepsas.sk. 
Elektronická faktúra doručená na inú e-mailovú adresu sa nepovažuje za elektronickú 
faktúru doručenú Objednávatel'ovi v zmysle tohto Dodatku č. 1. 

6.5.6 Objednávateľ podpisom tohto Dodatku č. 1 udeľuje zhotoviteľovi súhlas v zmysle 
ustanovenia § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, aby vystavoval a spracúval faktúry 
v elektronickej forme, za podmienky predchádzajúceho informovania Objednávatel'a 
o používaní elektronického spôsobu fakturácie v zmysle bodu 6.5. 7 tejto Zmluvy. 

6.5.7 Do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 1, je Zhotoviteľ povinný písomne 
oznámiť Objednávatel'ovi, či bude pri fakturácii podl'a tohto zmluvného vzťahu používať 
elektronickú formu alebo listinnú (tlačenú) formu faktúr. Písomné oznámenie Zhotovitel'a 
o spôsobe fakturácie sa považuje za záväzné dňom jeho doručenia Objednávateľovi. 
V prípade doručovania faktúr v elektronickej forme bude v oznámení uvedená aj e
mailová adresa, z ktorej budú faktúry odosielané. 

6.5.8 Ak si Zhotovíte!', nesplní riadne a včas svoju povinnosť podl'a bodu 6.5.7 tejto Zmluvy, 
za záväzný spôsob fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma. 

6.5.9 Zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať Objednávateľa o zmenu spôsobu fakturácie 
aj v priebehu trvania zmluvného vzťahu. Spôsob fakturácie sa považuje za zmenený odo 
dňa písomného potvrdenia zmeny spôsobu fakturácie zo strany Objednávateľa 
Zhotoviteľovi. 

3.5 Týmto Dodatkom č.1 sa v článku XVI. Zmluvy dopÍňa v bode č. 16.4 nová Príloha č . 12 -
Doplnenie rozsahu -Tlmivky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č . 1. 
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IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma Zmluvnými 
stranami. 

4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 neupravené zostávajú v platnosti 
nezmenené. 

4.3 Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch , z ktorých každá zo Zmluvných strán 
dostane po dve vyhotovenia. 

4.4 Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddelitefnú súčasť Zmluvy. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a daňové doklady suv1s1ace so Zmluvou budú 
zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry 
vyplýva z§ 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností, ochrana osobnosti a osobných údajov, 
ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré 
zverejnenie obmedzujú, alebo vylučujú. Taktiež nie je dotknuté ustanovenie bodu č. 4.1 tohto 
Dodatku č . 1 . 

4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k Zmluve nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, 
určite a zrozumiteľne a nie le urobený v omyle, svojím obsahom alebo účelom neodporuje 
alebo neobchádza zákon. Dalej Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je 
žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatváranie tohto Dodatku č. 1 a jeho plnenie 
je možné, sú oboznámené s jeho obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho 
k tomuto Dodatku č. 1 pripájajú svoje podpisy. 

V Bratislave, dňa: 

Za objednávatel'a: 

Ing. Peter Dovhun 
predseda predstavenstva 

Mari!~~n.rc, :~X 
podpr•;-• predsi stva 

Dodatok č.1 k Zmluve č. 2017-0330-11 80530: 

V Trnave, dňa: 

Za zhotoviteľa: 

. . ................ 7'' 7 " ''''''''''''''''''''" 

Ing. Alex~njér Kšiňan 
odpredseypredstavenstva 

lnť~:tj Korec, MSc., PhD. 
r ·-;redstavenstva 
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