
Dodatok č.1
kZmluve o dielo Č. 4600002595 zodňa 28.04.2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasledovných ustanovení zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik
v zneni neskorších predpísov
(ďalej len "Dodatok č. 1")

1.Zhotoviteľ

sídlo:

zapísaný:

v mene ktorého koná:

IČO:

DiČ

íČ DPH:

(ďalej len .zhotovltel")

2.Objednávateľ

sidlo:

zapísaný:

v mene ktorého koná:

IČO

DiČ

IČDPH:

\oaleJ ten "ooJeonavaIer")

FC ENERGY s. r.o.

935 77 Vyškovce nad Ipľom Č. 253

v Obchodnom regístri Okresného súdu Nítra, v odd.:Sro
vl. č42580/N
Ferdinand CSALA - konateľ

50710354
SK2120447593
2120447593

a

Bratísl~"s~á teplárenská, a.s.

Turbínová 3
829 05Bratislava - mestská časť Nové Mesto
v Obchodnom registrí Okresného súdu Bratislava I,v odd.: Sa,
vl. č.: 2851/B
Ing. Dušan Randuška, generálny riaditeľ

Ing. Marcel Vrátný, výrobný riaditeľ

35823542
2020285245
SK 2020285245

(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej tiež ako "stranydodatku")

týmto uzatvárajú v zmysle článku XII., bodu 2Zmluvy o dielo Č. 4600002595 zo dňa 28.04.2021 (ďalej len "zmluva")
tento Dodatok Č. 1, ktorým sa meni zmluva nasledovne:

Článok L
Predmet Dodatku Č. 1

1. Doterajšie zneníe článku II bod 1zmluvy sameni tak, že sa v plnom rozsahu nahrádza týmto novým znením:



Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vzmysle článku I. tejto zmluvy v nasledujúcich lehotách:

• začatie realizácie diela
• uvedenie diela do prevádzky
• odovzdanie diela

do 23.09.2021
do 28.02.2022
do 30.042022

Odskúšanie bude možné v01-02/2022, komplexné vyskúšanie bude vykonané vzávislosti na
poveternostných podmienkach.

2. Doterajšie znenie článku IV bod 1zmluvy sa meni tak, že sa nahrádza týmto novým znenim:

Dohodnutú zmluvnú cenu uvedenú v článku III. v bode 1 tejto zmluvy za realizáciu rekonštrukcie uhradi
objednávateľ na základe čiastkových faktúr, ktoré je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po ukončeni prislušných
etáp realizácie diela:

Po odovzdani odsúhlasenej projektovej dokumentácie (max.10% z
celkovej ceny diela) 13480,- EUR

2

3

4

Po dodani časti SKR a PRS, montážneho materiálu, ventilátora
AVENT spolu s motorom 37kW

Po ukončeni montáže avykonani individuálnych skúšok

Po odovzdani a prevzati diela bez vád a nedorobkov

73200,-EUR

24060,-EUR

24060,-EUR

3. Doterajšie znenie článku IV bod 2zmluvy sa meni tak, že sa nahrádza týmto novým znenim:

Lehota splatnosti faktúr je 30 dni od ich doručenia. Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry
v podateľni objednávateľa.

4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Článok II.

1. Dodatok Č. 1je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy..
2. Strany dodatku týmto spoločne prehlasujú, že sú sivedomé skutočnosti, že tento Dodatok Č. 1jepovinne

zverejňovanou zmluvou vzmysle ustanovenia § 5a zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informáciám vzneni neskoršich predpisov.

3. Dodatok Č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma stranami dodatku a účinnosť dňom

nasledujúcim po dni zverejnenia Dodatku Č. 1 v Centrálnom registri zmlúv. Tento Dodatok Č. 1 sa
zverejňuje nepretržite počas existencie záväzkov vzniknutých z tohto Dodatku Č. 1, minimálne však po
dobu 5 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku Č. 1. Strany dodatku vyhlasujú, že sa týmto
Dodatkom Č. 1spravuje obdobie od 24. 10.2021,

4. Tento Dodatok Č. 1jevyhotovený vdvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie dostane zhotoviteľ

ajedno vyhotovenie dostane objednávate!'.
5. Strany Dodatku č.t vyhlasujú, že sa v plnom rozsahu oboznámili sobsahom tohto Dodatku Č. 1, že im je

jeho obsah zrozumiteľný ajasný a na znak súhlasu s jeho obsahom hopodpisujú.



V Bratislave dňa:

Ing. Dušan Randuška
generálny riaditeľ

na základe poverenia
Bratislavská teoláranská as

Ing. Marcel Vrátn~
výrobný riaditeľ

na základe poverenia
Bratislavská teplárenská, a.s.

VVyškovce nad Ipl'om dňa:

Ferdinand Csala
konatel'

FC ENERGY s.r.o.


