
DODATOK č. 1 
k ZMLUVE O DIELO č. ZOD/432/2018/BVS zo dňa 11.12.2018 (ďalej len „Zmluva“) 

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 
 

„Obnova tlačového prostredia“ 
 

medzi 
 
1. OBJEDNÁVATEĽ: 
 Obchodné meno:  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  

Sídlo:    Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
 Právna forma:   akciová spoločnosť 

IČO: 35 850 370 
DIČ: 2020263432 
IČ DPH: SK2020263432 
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  

oddiel: Sa, vložka č. 3080/B 
Štatutárny zástupca:  JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva 

Ing. Emerich Šinka, člen predstavenstva 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):  
BIC:  
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

 a  
 
2. ZHOTOVITEĽ: 
 Obchodné meno:  DATALAN, a.s. 
 Sídlo:    Krasovského 14, 851 01 Bratislava 
 Právna forma:   akciová spoločnosť 
 IČO:    35 810 734 

DIČ:    2020259175 
IČ DPH:   SK2020259175 
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  

oddiel: Sa, vložka č. 2081/B 
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Gavura, člen predstavenstva 
Bankové spojenie:    
Číslo účtu (IBAN):   

 BIC:     
 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“) 
 

 
Článok 1. 

Úvodné ustanovenie  
 

1.1 Zmluvné strany sa v súlade s Článkom 16 odsek 16.7 Zmluvy dohodli na zmene znenia Zmluvy a to 
tak, ako je uvedené v Článku 2. tohto Dodatku č. 1. 

 
 

Článok 2. 
Predmet Dodatku č. 1 

 
2.1  Pôvodné znenie Článku 3 odsek 3.1 písm. b) a c) Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným 

znením:  



 
 „ b) poskytovanie servisných služieb podľa písm. b) Článku 2 odseku 2.1 Zmluvy do 31.12.2023 alebo 

do vyčerpania celkovej maximálnej ceny sa dielo, uvedenej v Článku 4 odsek 4.1 Zmluvy, podľa 
toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, 

 c) vyúčtovanie tlače (pay per-click) podľa písm. c) Článku 2 odseku 2.1 Zmluvy do 31.12.2023 alebo 
do vyčerpania celkovej maximálnej ceny sa dielo, uvedenej v Článku 4 odsek 4.1 Zmluvy podľa 
toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.“ 

 
2.2  Pôvodné znenie Článku 4 odseku 4.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:  
 

„4.1 Celková maximálne cena za dielo podľa Článku 2 odseku 2.1 Zmluvy je vo výške 429 999,20 
EUR bez DPH (slovom: štyristodvadsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur a dvadsať 
centov). 

 
2.3  Pôvodné znenie časti „Cena“ Prílohy č. 1 – Špecifikácia a cena Zmluvy sa nahrádza novou 

aktualizovanou časťou „Cena“. 
  

   
Článok 3. 

Záverečné ustanovenia 
 

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny. 
 
3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený a podpísaný v štyroch (4) vyhotoveniach, s platnosťou originálu, pričom 

každá zo zmluvných strán obdrží dve (2) vyhotovenia.   
 
3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 

strán a  účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedeným 
Úradom vlády Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a 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 predpisov. 

 
3.4 Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 1 je aktualizovaná časť „Cena“ Prílohy č. 1 - Špecifikácia 

a cena Zmluvy. 
 
3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá 

je jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, 
zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné 
podpisy. 

 
 
 
V Bratislave dňa: 08.12.2022                     V Bratislave dňa: 05.12.2022 
 
Za Objednávateľa:                 Za Zhotoviteľa:  
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.         DATALAN, a.s. 
 
 
 
............................................................ .......................................................... 
JUDr. Peter Olajoš  Ing. Dušan Gavura 
predseda predstavenstva člen predstavenstva  
    

 
 

........................................................... 
Ing. Emerich Šinka  
člen predstavenstva 


