
 

 

 

 

 

            
                          

                                             

                       

 

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/122 a č. 58/2022/M SNP 
 

uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

 predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.    
 

 

 

Článok  I. 

                                                                     Zmluvné strany  

 

1.1. Objednávateľ :                         Slovenská republika 

                                           Múzeum Slovenského národného povstania 
                                                          Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica                                                          

Registrovaný :                         Štátna rozpočtová organizácia zriadená zákonom 206/2009 Z.z. 

a Rozhodnutím Ministerstva obrany SR č. ÚSRK-106-8/2021 

zo dňa 1.1.2022 

Zastúpený:   PhDr. Marian Uhrin, PhD. riaditeľ 

        IČO :                                         35986077 

        IČ DPH:                                  SK2021443556 

        Právna forma:       štátna rozpočtová organizácia 

         Bankové spojenie:                    štátna pokladnica 

        IBAN                                         SK09 8180 0000 0070 0067 2861 

       SK75 8180 0000 0070 0067 2837 
 

 Na základe  Príkaznej zmluvy č. PZ-2022/900 zo dňa 17.2.2022 v článku II. Predmet zmluvy bod. 2.4. 

                                                       

(ďalej len „objednávateľ“) 

 
 

1.2. Zhotoviteľ : 
 

         
        Obchodné meno:                     PRIMA INVEST, spol. s r.o. 

        Sídlo:                                       Bakossova 60, 832 47 Bratislava                                     

        Spoločnosť zapísaná       v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

       Oddiel: Sro, vložka č. 3318/S 

        Zastúpený:                               Ing. Jaroslav Valko, konateľ spoločnosti 

        Tel.:                                          

        e-mail:             primainvest@primainvest.eu 

        IČO:                                         316 44 791 

        IČ DPH:                                   SK2020457450 

        IBAN                                        

 

        (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

 

        (ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 
 
 

 

 

 

 

Článok II. 

Preambula 

                                                                                                       

2.1. Dňa 22.08.2022 bola uzatvorená medzi zmluvnými stranami Zmluva o dielo č. 2022/122 a č. 

58/2022/M SNP na zhotovenie diela, ktorým sú stavebné práce na prestavbe časti budovy Múzea 

 

                                  



 

SNP – Otvorený depozitár, SO 02-1. NP, pravá časť juh, západ. Prestavba na depozitár a časť 

administratívy (ďalej len „Zmluva o dielo“).  

2.2. Zmluvné strany sa v súlade s bodom 11.7. Zmluvy o dielo v článku XI. dohodli na doplnení  Zmluvy 

o dielo uvedených v článku III. tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok č. 1“). 

2.3. Zmluvné strany sa v zmysle bodu 13.5. Zmluvy o dielo v článku XIII. a len v súlade s § 18 ods. 1 

písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. a v súlade s aktuálnou príručkou pre prijímateľa a projektového 

partnera (Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2014 - 2021) dohodli na 

doplnení subdodávateľov. 

Článok III. 

Predmet dodatku 

 
                

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo sa mení  nasledovne: 

3.1.1. Príloha č. 2 Zmluvy o dielo ,,Údaje o subdodávateľoch“ sa dopĺňa o údaje v súlade s § 41 ods. 

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

v znení neskorších predpisov, ktoré tvorí  Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1. 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 
          

4.1. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, 

ktoré  nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bez zmeny. 

4.2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné 

strany vyhlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri (4) vyhotovenia určené pre objednávateľa 

a jedno  (1) vyhotovenie je určené pre zhotoviteľa. 

4.3. Všetky články a body tohto Dodatku č. 1 je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti so Zmluvou              

o dielo. 

4.4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že Dodatok č. 1 je uzatváraný slobodne a vážne, že sú oprávnené 

tento Dodatok č. 1 podpísať, že si ho prečítali a súhlasia s jeho obsahom, neuzavreli ho v tiesni,                         

ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu uvedený Dodatok  č. 1 vlastnoručne podpisujú. 

4.5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

4.6. Tento Dodatok č. 1  sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom 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. 
 

 

 

 

 

   V Banskej Bystrici   dňa ..........................                           V Banskej Bystrici  dňa ....................... 
 

 

 

 

  

 

  Za zhotoviteľa:                                                                      Za objednávateľa: 

 

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

       Ing. Jaroslav Valko    PhDr. Marian Uhrin, PhD. 

              konateľ                                                                                            riaditeľ 

 

 

 

 



 

   

 

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/122 a č. 58/2022/M SNP uzatvorenej podľa § 

536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

 predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.    

 

 

                                               

Údaje o subdodávateľoch 
 

Subdodávateľ č.1:  

Údaje o subdodávateľovi:                

 

Obchodné meno alebo názov:       S.A.K. spol. s r.o.                                    

Sídlo alebo miesto podnikania :   Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica                                   

IČO :                       31565468                                                      

 

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:  

 

Titl.: 

Meno:                                                        Patrik                

Priezvisko:                                                Semjan                   

Adresa pobytu:                                                        

Dátum narodenia:                                       

Predmet prác:                                            Elektroinštalácie                     

Podiel na celkovom obrate diela   (%)      15 %                      

 

 

 

Subdodávateľ č.2:  

Údaje o subdodávateľovi:                

 

Obchodné meno alebo názov:       UNITECHNOLOGY, s.r.o. 

Sídlo alebo miesto podnikania :   Garbanka 1, 974 01 Banská Bystrica 

IČO :                       36621161                                                          

 

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:  

 

Titl.:                                                           Ing. 

Meno:                                                         Miroslav                    

Priezvisko:                                                 Sitár                 

Adresa pobytu:                                           

Dátum narodenia:                                       

Predmet prác:                                            Vzduchotechnika                      

Podiel na celkovom obrate diela   (%)      14 % 


