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Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 

uzatvorený medzi nasledovnými zmluvnými stranami (ďalej len „Dodatok“): 

ZMLUVNÉ STRANY 

1. Objednávateľ:   Bratislavský samosprávny kraj 

Zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. 

sídlo:   Sabinovská 16254/16,  

   820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov,  

   Slovenská republika 

štatutárny zástupca:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA - predseda 

IČO:     36 063 606 

DIČ:    2021608369 

IČ DPH:    SK2021608369 

(ďalej len „Objednávateľ“), 

a 

2. Zhotoviteľ:   BDR, spol. s r.o. 

sídlo:  M. M. Hodžu 3,  

  974 01 Banská Bystrica,  

  Slovenská republika 

štatutárny zástupca:  Ing. Bc. Ľudmila Svätojánska Kiňová, MBA - konateľka 

IČO:   00 614 556 

DIČ:    202045919 

IČ DPH:    SK 202045919 

(ďalej len „Zhotoviteľ) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ako „Zmluvné strany“ a osobitne každý ako 

„Zmluvná strana“). 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

1. Zmluvné strany v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") na predmet 

zákazky „Stratégia rozvoj a zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom 

kraji na roky 2022 - 2026", realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou, uzatvorili dňa 

21.12.2020 zmluvu o dielo (ďalej aj len „Zmluva“), ktorá bola zverejnená na webovom 

sídle Objednávateľa dňa 15.01.2021 a ktorej predmetom je zhotovenie diela „Stratégia 

rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022 - 

2026" (ďalej len „dielo") a poskytnutie s tým súvisiacich služieb v súlade s podrobným 

opisom predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy (ďalej len „Príloha č. 1 

Zmluvy“). 

2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.08.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve, s dátumom účinnosti 
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16.08.2022 (ďalej aj len „Dodatok č. 1“), ktorým bol zmluvný termín zhotovenia 

a odovzdania diela, resp. poslednej záverečnej 9. etapy predĺžený do 31.10.2022.  

V priebehu zhotovovania diela vznikli v zmysle bodu 6 a 7 článku II Zmluvy prekážky 

spočívajúce vo vyššej moci, ktoré Zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti 

uskutočniť predmet Zmluvy pre Objednávateľa v dohodnutom termíne, a to konkrétne z 

dôvodu predĺženia lehoty pri spracovaní záverečného stanoviska z posúdenia 

strategického dokumentu tretími stranami. 

 

3. Vzhľadom na okolnosti uvedené v bode 2 článku I tohto Dodatku, ktoré nastali po 

uzatvorení Zmluvy a Dodatku č. 1 ako výsledok nepredvídateľných a Zmluvnými 

stranami neovplyvniteľných prekážok, Zmluvné strany, pre vylúčenie prípadných 

pochybností, majú záujem písomne predlžiť termín zhotovenia a odovzdania diela, resp. 

poslednej záverečnej 9. etapy diela, do 15.12.2022. Zmluvné strany sa preto v súlade 

s bodom 2 článku IX Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy a Prílohy č. 1 Zmluvy, a to tak, 

ako je uvedené nižšie v článku II tohto Dodatku.  

Článok II 

Predmet Dodatku 

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že bod 1 článku II Zmluvy sa mení a znie 

nasledovne: 

„1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa prílohy č. l a každú etapu 

odovzdať na základe čiastkového preberacieho protokolu v termínoch uvedených 

v prílohe č. 1 k tejto zmluve, najneskôr však do 15.12.2022.“ 

 

2. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že posledná odrážka bodu 3 článku II Zmluvy 

sa mení a znie nasledovne: 

„● úspešné dokončenie procesu SEA v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v stanovenom termíne (do 15.12.2022).“ 

 

3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Príloha č. 1 Zmluvy, konkrétne v úvodnej časti 

opisujúcej predmet zákazky a rozdelenie diela zhotovovaného na základe Zmluvy na 

etapy, sa mení a to tak, že opis 9. etapy (na 2. strane Prílohy č. 1 Zmluvy) sa mení 

a znie nasledovne: 

„9.  etapa: úspešné ukončenie procesu SEA a finalizácia materiálov 

• Zapracovanie pripomienok zo SEA a finalizácia dokumentu (vrátane 

grafických úprav) 

• Odovzdanie tlačených dokumentov a elektronických verzií 

• Odovzdanie ostatných materiálov vrátane súvisiacich licencií 

Termín: do 15.12.2022“ 

 

4. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Príloha č. 1 Zmluvy, konkrétne v časti 

označenej ako „Zhotoviteľ zabezpečí dodanie diela v nasledovnom obsahu 

a rozsahu:“, sa mení a to tak, že posledná odrážka v tejto časti (na 4. strane Prílohy 

č. 1 Zmluvy) sa mení a znie nasledovne: 
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„● úspešné dokončenie procesu SEA v súlade so zákonom č. 24/2006 o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v stanovenom termíne (do 15.12.2022) a to vrátane: 

o Oznámenie o strategickom dokumente 

o Vypracovanie správy SEA 

o Organizovanie verejných prerokovaní 

o Zapracovanie pripomienok vychádzajúcich z hodnotenia SEA 

o Ostatné činnosti v súvislosti s procesom SEA (napr. komunikácia 

s okresným úradom BA a iné).“ 

 

5. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Príloha č. 1 Zmluvy, konkrétne v záverečnej 

časti označenej ako „Termíny odovzdania predmetu zákazky:“ (na 4. strane Prílohy 

č. 1 Zmluvy), sa mení a znie nasledovne: 

„Termíny odovzdania predmetu zákazky: 

1. etapa, termín: do 2 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 

2. etapa, termín: do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 

3. etapa, termín: do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 

4. etapa, termín: do 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 

5. etapa, termín: do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 

6. etapa, termín: do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 

7. etapa, termín: do 11 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 

8. etapa, termín: do 13 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 

9. etapa, termín: do  15.12.2022.“ 

 

Článok III 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré 

neboli v článku II tohto Dodatku nahradené alebo inak zmenené, zostávajú v platnosti 

bezo zmeny a nedotknuté. 

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom 

sídle Objednávateľa. 

3. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, 

pričom Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie. 

Každý rovnopis Dodatku je vyhotovený a podpísaný výlučne v slovenskom jazyku. 

4. Ak sa zistí, že niektoré ustanovenie tohto Dodatku je neplatné, nezákonné, neúčinné 

alebo nevymožiteľné, prípadne sa za také bude považovať, tak sa toto ustanovenie, 

v rozsahu, v akom je neplatné, nezákonné, neúčinné alebo nevymožiteľné, bude 

považovať za ustanovenie, ktoré nie je súčasťou Zmluvy a Dodatku a platnosť, 

zákonnosť, účinnosť a vymožiteľnosť ostatných ustanovení nebude týmto ustanovením 

dotknutá. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že ak takáto neplatnosť, nezákonnosť, 

neúčinnosť alebo nevymožiteľnosť ovplyvní práva a povinnosti Zmluvných strán, 

vynaložia maximálne úsilie, aby takéto neplatné, nezákonné, neúčinné alebo 

nevymožiteľné ustanovenie nahradili platným, zákonným, účinným a vymožiteľným 

ustanovením, ktorého zámer sa bude čo najviac blížiť zámeru vyplývajúcemu 
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z pôvodného ustanovenia. 

5. Ak ktorákoľvek Zmluvná strana netrvá na prísnom dodržiavaní akejkoľvek povinnosti 

a/alebo záväzku vyplývajúceho z tohto Dodatku, podmienky tohto Dodatku a/alebo 

Zmluvy pri akejkoľvek príležitosti, nepovažuje sa to za vzdanie sa práva vyplývajúceho 

z tohto Dodatku a/alebo Zmluvy, ani to nezbavuje túto Zmluvnú stranu práva trvať 

následne na prísnom dodržaní tejto povinnosti, záväzku a/alebo podmienky 

vyplývajúceho z tohto Dodatku a/alebo Zmluvy, pokiaľ nebude vzdanie sa dotknutého 

práva uskutočnené výslovným a písomným prejavom vôle tejto Zmluvnej strany. 

6. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že si Dodatok starostlivo a dostatočne 

prečítali pred jeho podpísaním, všetky ustanovenia tohto Dodatku sú im jasné 

a zrozumiteľné, Dodatok predstavuje vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle, ich 

sloboda na uzavretie tohto Dodatku nie je žiadnym spôsobom obmedzená a Dodatok 

neuzatvárajú v omyle, vychádzajúcom zo skutočnosti rozhodujúcej pre jeho podpísanie, 

ani v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

7. Zmluvné strany bezvýhradne súhlasia s obsahom tohto Dodatku a záväzkov 

zakladaných týmto Dodatkom, čo potvrdzujú podpismi osôb, ktorými podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov konajú. 

NA DÔKAZ VYŠŠIE UVEDENÉHO, Zmluvné strany podpísali tento Dodatok v deň, ktorý 

je uvedený pri príslušnom podpise nižšie. 

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 

V Bratislave, dňa ___.___.2022. V Bratislave, dňa ___.___.2022. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Bratislavský samosprávny kraj BDR, spol. s r.o. 

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA Ing. Bc. Ľudmila Svätojánska Kiňová, MBA 

predseda konateľka 
 


