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Dodatok č.2 k ZMLUVE O DIELO 
Dodávka náhradných RIP priechodiek 400kV a 110kV pre T403 Horná Ždaňa, 

vrátane šéfmontáže špecialistu výrobného závodu a ich montáže. 

uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov {ďalej aj ako "Obchodný zákonník"} 

(ďalej aj ako .Zmluva") 

1.1 Objednávater : 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH 

l. ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A 
824 84 Bratislava 26 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., 
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B 
35 829 141 
2020261342 
SK 2020261342 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava 
číslo účtu: 2620191900/1100 
IBAN : SK30 11 OO 0000 0026 2019 1900 
BIC {SWIFT}: TATRSKBX 
Menom spoločnosti koná: Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva 

Marián Širanec. MBA, podpredseda predstavenstva 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Ing. Ľuboš Holka, PhD .. výkonný riaditeľ sekcie Da O prenosu 

EE 
technických: Ing. Tomáš Mintál, vedúci odboru elektrických staníc- Stred 

Ing. Peter Výbošťok, vedúci odboru diagnostiky 
(ďalej aj ako .Objednávater·, resp .• SEPS") 

1.2 Zhotoviter: VUJE, a.s. 
Okružná 5, 918 64 Trnava 

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

IČO: 31 450 474 
DIČ: 2020392539 
IČ DPH: SK 2020392539 
Bankové spojenie: UNICREDIT BANK, a.s. 
číslo účtu: 6622505027/1111 
IBAN: SK51 1111 0000 0066 2250 5027 
BIC (SWIFT}: UNCRSKBX 
Menom spoločnosti koná: Predstavenstvo 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Ing. Alexander Kšiňan, podpredseda predstavenstva a 

riaditeľ divízie 
technických: Ing. Adrián Gáll, vedúci odboru 

( ďalej len .Zhotovíte!'" ) 
( ďalej spoločne len .zmluvné strany" alebo jednotlivo "zmluvná strana" ) 
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ll. PREAMBULA 

2.1 Dňa 16.09.2019 uzatvorili Zmluvné strany Zmluvu o dielo: Dodávka náhradných RIP 
príechodiek 400kV a 11 Ok V pre T 403 Horná Ždaňa, vrátane šéfmontáže špecialistu 
výrobného závodu a ich montáže, číslo Zmluvy Objednávateľa: 2019-0149-1183210. 

2.2 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 15.2 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 
z dôvodu zmeny termínu ukončenia diela vo väzbe na prevádzkové prekážky na strane 
objednávateľa, ktoré neumožňujú uvoľniť predmetný transformátor z prenosu do 
15.10.2021 a absencie ročného plánu vypínania na rok 2022. Nový termín ukončenia diela 
berie do úvahy nevhodné klimatické podmienky na realizáciu diela v zimnom období 
2021/2022 a vytvára predpoklad na koordinované vypnutie predmetného transformátora 
v kalendárnom roku 2022. 

2.3 Týmto Dodatkom č. 2 sa cena za vykonanie Diela v zmysle bodu 5.2 Zmluvy nemení. 

111. PREDMET DODATKU č.2 

3.1 Týmto Dodatkom č. 2 sa ruší znenie bodu 4.1.2 Zmluvy v celom rozsahu a nahrádza sa 
novým znením nasledovne: 

4.1.2 Ukončenie diela: do 30.10.2022 

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma Zmluvnými 
stranami. 

4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 neupravené zostávajú nezmenené. 

4.3 Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

4.4 Dodatok č. 2 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán 
dostane po dve vyhotovenia. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Dohoda a daňové doklady súvisiace s Dohodou 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. Tým nie je dotknuté 
ustanovenie bodu 4.1 tohto Dodatku. 

4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 nebol uzavretý v tiesní, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, 
určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom 
neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na 
uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho obsahom 
a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tomuto Dodatku č. 2 pripájajú svoje podpisy. 
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V Bratislave, dňa: 

Za objednávatera: 

Ing. Peter Dovhun 
predseda predstavenstva 

V Trnave, dňa: 

Za poskytovatefa: 

.-----·······················-"·· .............. . 

ŕ 
Ing. Alexan r Kšiňan 

podpredse predstavenstva 

--~·······r· · ······ ······················ Ing. tej orec, MSc. , PhD. 
v en redstavenstva 
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