
číslo Zmluvy Objednávateľa: 

číslo Zmluvy Zhotoviteľa: 

2020-0325-1180530/01 

24/2020 

DODATOKČ.1 

K ZMLUVE O DIELO 

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

(ďalej len "Dodatok č. 1 ") 

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: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 

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

Osoby oprávnené rokovať 

l. ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy č. 59/A 
824 84 Bratislava 26 

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

35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 

Tatra banka, a.s., Bratislava 
2620191900/1100 
SK30 11 OO 0000 0026 2019 1900 
TATRSKBX 

Ing. Peter Dovhun - predseda predstavenstva 

Mgr. Martin Riegel - člen predstavenstva 

Ing. Tomáš Pavlík, MBA výkonný riaditel' sekcie PS Západ 
Ing. Vladimír Beňo, výkonný riaditeľ sekcie tech. pod. SED 
aASDR 
Ing. Peter Náhly, výkonný riaditeľ sekcie investícií ESt 
Peter Stúpala, vedúci odboru rekonštrukcií 

UV ELEKTRA, a.s. 
Priemyselná 10, 821 09 Bratislava 

OR Okresného súdu Bratislava 1 , oddiel Sa, vložka 2170/B 
35 769 840 
2020275048 
SK2020275048 
Tatra banka, a.s., Bratislava 

2627726082/11 oo 
SK84 11 OO 0000 0026 2772 6082 
TATRSKBX 

Ing. Peter Zajac - predseda predstavenstva 
Ing. Erik Vicena- podpredseda predstavenstva 

vo veciach zmluvných: Ing. Pavel Proksa, obchodný riaditeľ 

technických: Ing. Pavel Proksa, obchodný riaditel' 

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

2.1 Dňa 22.03.2021 bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo evidenčné č. 
Objednávatel'a 2020-0325-1180530 (ďalej len "Zmluva"), ktorej predmetom je realizácia 
diela "Inovácia RIS - centrála v ESt Veľký Ďur - realizácia diela". 

2.2 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.2.2.14 a v súlade s bodom 17.3 Zmluvy dohodli na 

uzatvorení tohto Dodatku č. 1 z dôvodu potreby zosúladenia zmluvných termínov pre 
realizáciu diela s termínmi vypínania 400 kV vedení , ktoré sú uvedené v ročnom vypínacom 
pláne na rok 2021 a budú uvedené v ročnom vypínacom pláne na rok 2022. 

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

IV. čas a miesto plnenia. 
Vl. Platobné podmienky. 

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

111. PREDMET DODATKU Č. 1 

3.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku IV. ruší pôvodné znenie bodov 4.1, 4.2.3 Zmluvy v celom 
rozsahu a nahrádzajú sa novým znením nasledovne: 

4.1 Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť Dielo v samostatných etapách, ktoré budú tvoriť 
samostatné časti Diela, s celkovým ukončením do 15 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tejto Zmluvy. 

4.2.3 Ukončenie realizácie Diela: jednotlivé časti Diela v zmysle fakturačných etáp a ich 
termínov plnenia, uvedených v bodoch 6.2.1 až 6.2.3 Zmluvy, s termínom celkového 
ukončenia Diela do 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

3.2 Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku Vl. ruší pôvodné znenie bodov 6.2.2, 6.2.3 Zmluvy v 
celom rozsahu, nahrádza sa novým znením a dopÍňa sa nový podbod 6.2.2.1 nasledovne: 

6.2.2 Čiastkové plnenie (faktúra č. 2) 
Dodávka (čiastočná montáž) a konfigurácia nových zariadení pre PS31 

Termín: do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

Hodnota: 166 106,38 EUR. 

6.2.2.1 Čiastkové plnenie (faktúra č. 2.1) 
Demontáž existujúcich zariadení, montáž a uvedenie do prevádzky. 

Termín: do 14 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

Hodnota: 33 540,92 EUR. 

6.2.3 Čiastkové plnenie (faktúra č. 3) 
Dodanie Dokumentácie skutočného vyhotovenia (ďalej len "OSV") odsúhlasenej 
Objednávateľom. 

Termín: do 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 

Hodnota: 3 960,- EUR. 
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IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi Zmluvnými 
stranami. 

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

4.3 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve je vypracovaný v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých každá zo 
Zmluvných strán obdrží po 2 (dve) vyhotovenia. 

4.4 Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddelitefnú súčasť Zmluvy. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 1 a daňové doklady súvisiace s Dodatkom č. 1 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 4.1 tohto 
Dodatku č. 1. 

4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č . 1 nebol uzavretý v tiesni 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. 1 a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho obsahom a 
bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k Dodatku č. 1 pripájajú svoje podpisy. 

V Bratislave dňa. 

Za Objednávatel'a: 

Ing. Peter Dovhun 
predseda predstavenstva 

.. .. .... ~.M~~ťi·~·Rre9·~i·~· 
člen predstavenstva 

DODATOK Č. 1 k Zmluve č. 2020-0325-1180530: 
)novácia RIS - centrála v ESt Vel'ký Ďur - realizácia diela" 

V Bratislave dňa .. .. .. .. .. .... ..... .. . 

Za Zhotovitel'a: 
~ 

Ing. Pete Zajac 
predseda pr stavenstva 

.. .......... .. ......... , ...................... . 

.. ... lc .................................. .. .... . 
Ing. Erik Vicena 

podpredseda predstavenstva 
t 

Strana 3 z 3 




