
Č. j.          577 /2022/OPaSR 

Dodatok č. 1 

k zmluve o dielo č. j. 1150/2021/OPaSR zo dňa 16.06.2021 (ďalej len „zmluva“) 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: Mesto Nitra 

Sídlo: Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra 

Zastúpenie: Marek Hattas 

IČO: 00 308 307 

DIČ: 2021102853 

IČ DPH: SK2021102853 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu: SK59 0900 0000 0051 7708 1486 – určené pre refundáciu/predfinancovanie  

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ: Arnea, s.r.o. 

Sídlo: Jégého 15/D, 821 08 Bratislava 

Zastúpený:  Ing. Vladimír Laco, PhD. 

Bankové spojenie: Fio banka, a.s. 

IBAN: SK40 8330 0000 0027 0127 9138 

IČO: 51 063 701 

DIČ: 2120580957 

IČ DPH: neplatca DPH 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“) 

 

Čl. II 

Preambula 

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vyhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo „Vypracovanie 

účelového energetického auditu pre sústavu verejného osvetlenia v meste Nitra“, a to v rozsahu a za 

podmienok podľa zmluvy. 



Čl. III 

Predmet dodatku 

1. V čl. 4.1 zmluvy sa mení pôvodný termín vyhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom, a to 

najneskôr do 09.07.2022. 

2. Posun termínu vyhotovenia a odovzdania diela je spôsobený v dôsledku nepredvídateľných 

opatrení a následkov pandémie COVID-19 na strane zhotoviteľa. 

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v 

súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní 

obdrží štyri (4) rovnopisy a Zhotoviteľ dva (2) rovnopisy. 

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu 

porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ho podpisujú. 

 

V Nitre dňa 18.03.2022     V Bratislave  dňa 25.03.2022 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

 

.............................................     ............................................ 

        Marek Hattas         Ing. Vladimír Laco, PhD. 

   primátor mesta Nitra          konateľ spoločnosti 


