
DODATOK č. 3  
k Zmluve o dielo 

 

č. AOS-II-19/2021 
 

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov  

 

Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika  

Sídlo:    Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš   

Zastúpený:                doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc. - rektor   

IČO:         37 910 337    

DIČ:   2021872083 

IČ DPH:    SK2021872083    

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

IBAN:                       SK86 8180 0000 0070 0016 6299 

SK23 8180 0000 0070 0036 0948 

Právna forma:    Štátna rozpočtová organizácia  

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

a  

 

Zhotoviteľ:  

Obchodné meno: HASTRA s.r.o. 

So sídlom:  Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina 

Zastúpený:  Jozef  HANULIAK, konateľ  

IČO:   31 606 296 

IČ DPH:   SK2020446098 

DIČ:   2020446098 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN:   SK98 0900 0000 0051 9370 8330   

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.: 1898/L 

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 

 

 sa dohodli v súlade s čl. 19 Zmluvy o dielo č. AOS-II-19/2021 z 21. decembra 2021 

v znení Dodatku č. 1 z 21. decembra 2021 a Dodatku č. 2 zo 27. septembra 2022  (ďalej len 

„Zmluva o dielo“) na uzatvorení Dodatku č. 3  k Zmluve o dielo  (ďalej len „Dodatok“).   

 

 

 



Článok I. 

Predmet dodatku 

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena a doplnenie Zmluvy o dielo. 

2. Z dôvodu realizácie naviac prác, ktoré boli vopred a riadne odsúhlasené formou zmenových 

listov zo strany Objednávateľa sa v čl. 3 Predmet zmluvy bod 3.1. Zmluvy o dielo vkladá na 

konci textu nový bod 3.1.1. v znení: 

„3.1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre Objednávateľa naviac a menej práce v rozsahu 

predmetu diela v zmysle Zmenových listov 1 až 42,   ktoré tvoria Prílohu č. 5 tejto 

zmluvy.“ 

Príloha č. 5 tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o 

dielo. 

3. Čl. 6 bod 6.1 Zmluvy o dielo sa mení a po zmene znie: 

„6.1.  Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s podmienkami verejného 

obstarávania nasledovne: 

Cena bez DPH:                      6 367 585,42 EUR  

DPH:           1 273 517,08 EUR  

Cena celkom vrátane DPH:  7 641 102,50 EUR  

Slovom: Sedemmiliónovšesťstoštyridsaťjedentisícjednostodva EUR päťdesiat eurocentov         

vrátane DPH. 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

Úradu vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov. 

2. Ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti 

3. Tento Dodatok podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému 

zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úradu vlády Slovenskej republiky.  

4. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť tento Dodatok v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. 

5. Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dva (2) pre zhotoviteľa  a štyri 

(4) pre objednávateľa.  

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy 

sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že tento 

Dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne 



nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými 

podpismi.  

 

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa ..................   V Žiline, dňa ......................  

 

 

 

  

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa :  

 

 

 

 

 

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

doc. Ing. Jozef  PUTTERA, CSc.             Jozef  HANULIAK 

                    rektor            konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


