
Číslo Zmluvy Objednávateľa: 2021-0237-1171510/01 
Číslo Zmluvy Zhotoviteľa: 

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") 

Objednávateľ: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
l BAN: 
BIC (SWIFT): 
Menom spoločnosti koná: 

Osoby oprávnené rokovať 
vo veci Zmluvy: 

(ďalej len "Dodatok") 

Článok l 
ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 
Mlynské nivy 59/A 
824 84 Bratislava 26 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l., 
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B 
35 829141 
2020261342 
SK2020261342 
TATRA BANKA, a.s. Bratislava 
2620191900/11 oo 
SK 30 11 OO 0000 0026 2019 1900 
TATRSKBX 
Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva 
Mgr. Martin Riegel, člen predstavenstva 
Ing. Lucia Miháliková, vedúca odboru rozvoja prenosovej 
sústavy 

Ďalej len "SEPS" alebo "Objednávate!"' 

Zhotoviteľ: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
l BAN: 
BIC (SWIFT): 
Menom spoločnosti koná: 

Osoby oprávnené rokovať vo 
veci Zmluvy: 

a 

EGÚ Brno, a. s. 
Hudcova 487/76a, 
612 OO Brno- Medlánky, česká republika 
v obchodn im rejstríku vedeném u KS v Brne, 
oddíl B, vložka 856 
469 oo 896 
cz 469 oo 896 

Komerční banka, a.s. 
27-7492960287/01 oo 
CZ5301000000277492960287 
KOMBCZPP 
Ing. Zdenek Vala, člen správní rady a reditel 
společností 
Ing. Jana Burianová, členka správní rady 
Ing. Tomáš Špaček, člen správní rady a reditel sekce 

Ďalej len "Zhotovitel'" 

Ďalej spolu aj ako "zmluvné strany" 



Článok ll 
PREAMBULA 

2.1 Dňa 12.8.2021 uzatvorili zmluvné strany zmluvu o dielo č. SEPS 2021-0237-1171510 
(číslo na strane EGÚ 21 132), (ďalej len "Zmluva"), ktorej predmetom plnenia je 
medzinárodné porovnanie jednotkových nákladov investičných projektov SEPS ako 
podklad pre investičné plánovanie v rámci SEPS a pre prípravu podkladov v procese 
obstarávania v rámci SEPS. 

2.2 Z dôvodu vyššej časovej a vecnej náročnosti realizácie diela sa zmluvné strany dohodli 
na predÍžení platnosti Zmluvy vrátane úpravy zmluvnej ceny, za ktorého účelom 
uzatvárajú tento Dodatok. 

2.3 Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením článku XV. bod 15.4 Zmluvy. 

Článok 111 
PREDMET DODA TKU 

3.1 V Článku IV "Čas a miesto plnenia" sa bod 4.1 ruší v celom rozsahu a nahrádza sa novým 
bodom 4.1 v nasledovnom zneni: 

4.1 Zhotovi/ef' sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne do 28. 2. 2022. 

3.2 V Článku V "Cena" sa bod 5.2 ruši v celom rozsahu a nahrádza sa novým bodom 5.2 
v nasledovnom znení: 

5.2 Cena za zhotovenie diela je celkom 40 000,- EUR, bez DPH (slovom štyridsaťtisíc 
EUR bez DPH). 

3.3 V Zmluve sa dopÍňa Príloha č. 4 "Zdôvodnenie navýšenia časovej a vecnej náročnosti 
realizácie diela a zmluvnej ceny", ktorá tvorí súčasť tohto Dodatku. 

Článok IV 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok a daňové doklady súvisiace s Dodatkom 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 predp.lsov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočnosti, 
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 Dodatku. 

4.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v Dodatku, sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 
ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, platných na území SR. 

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

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, 
určite a zrozumitel'ne a ktorý nie je urobený v omyle a svojim obsahom alebo účelom 
neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na 
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uzatvorenie Dodatku a jeho plnenie je možné. sú oboznámené s jeho obsahom a bez 
výhrad s ním súhlasia. na znak čoho k dodatku pripájajú svoje podpisy. 

4.6 Zhotovíte!' podpisom Dodatku potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom spoločnosti 
SEPS s názvom ,.Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovenská elektrizačná 
prenosová sústava, a.s.'' zverejnenom na webovej stránke spoločností SEPS 
\WNV.sepsas.sk. ktorého obsahom sú informačné povinnosti a ďalš ie fakty o spracúvaní 
osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti SEPS v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 20161679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvan! osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. ktorým sa zrušuje 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES {všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

4. 7 Prílohou tohto Dodatku je Priloha č. 4 Zmluvy ,.Zdôvodnenie navýšenia časovej a vecnej 
náročnosti realizácie diela a zmluvnej ceny". 

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa : 

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

Ing . Peter Dovhun 
predseda predstavenstva 

~r. Martin Riegel 
člen predstavenstva 

Ing. Zdenek Vala 
člen správní rady a i'editel společností 
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