
Dodatok č. 1 
k Zmluve o poskytovaní služieb č. RD/2018/1029/III/RUK/OVO 

 
ďalej len „Dodatok č. 1“ 

 
 

Článok I  
Zmluvné strany 

 
 
1.1 Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave 
 Sídlo: Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1 
 Korešpondenčná adresa: Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1 
 IČO: 00 397 865 
 DIČ: 2020845332 
 IČ DPH: SK 2020845332 
 Zastúpený: prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
 
 (ďalej len „Objednávateľ“) 

 
 
 
 

1.2 Poskytovateľ: PUERTA s. r. o.  
 Sídlo: Na Kracinách 2, 900 33 Marianka  
 IČO: 47 540 648 
 DIČ: 2023939687 
 IČ DPH: SK2023939687 
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 

101057/B 
 Zastúpený: Tomáš Bene, konateľ spoločnosti 
 
 
 (ďalej len „Poskytovateľ“)  

 1 



Článok II 
Úvodné ustanovenia 

1.1. Objednávateľ uzatvoril so spoločnosťou TRÓN SLOVAKIA s.r.o., Miletičova 5/B, 821 
08 Bratislava, IČO: 35 832 169, dňa 15.06.2018 Zmluvu o poskytovaní služieb č. 
RD/2018/1029/III/RUK/OVO, v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zmluva o poskytovaní služieb“). 

1.2. Predmetom Zmluvy o poskytovaní služieb bol/je záväzok spoločnosti TRÓN 
SLOVAKIA s. r. o. zabezpečiť pre Objednávateľa odber, prepravu, ďalšie nakladanie 
a zneškodnenie, resp. zhodnotenie nebezpečných odpadov. 

1.3. Dňa 31.12.2018 bola medzi spoločnosťou TRÓN SLOVAKIA s.r.o. ako predávajúcim 
a spoločnosťou PUERTA s. r. o. ako kupujúcim uzatvorená zmluva o predaji časti 
podniku v súlade s § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 
Poskytovateľ vyhlasuje, že spĺňa pôvodne určené podmienky účasti stanovené v zmysle 
§ 27 a § 28 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedené v Oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania 7245-MSS, uverejnenom vo Vestníku VO č. 71/2016 dňa 
13.04.2016 (nakoľko predajom časti podniku prešli tieto kapacity na poskytovateľa). 

1.4. Na základe vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto 
Dodatku č. 1, ktorého predmetom je zmena poskytovateľa služby podľa bodu 1.2. 

1.5. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov. 

 
Článok II 

Predmet Dodatku č. 1 
2.1. Na základe tohto Dodatku č. 1 sa mení Článok I Zmluvy o poskytovaní služieb  v časti 

1.2 Poskytovateľ nasledovne: 

 

1.2 Poskytovateľ: PUERTA s. r. o. 
 

 Sídlo: Na Kracinách 2, 900 33 Marianka 
 IČO: 47 540 648 
 DIČ: 2023939687 
 IČ DPH: SK2023939687 
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 

101057/B 
 Zastúpený: Tomáš Bene, konateľ spoločnosti 

 
 Bankové spojenie: SK39 1100 0000 0029 4006 4855 

 
 Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných: Tomáš Bene, konateľ spoločnosti 

 
 Tel.:  
 Email:  

 2 



 
 

 
Článok III 

Záverečné ustanovenia 
3.1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva o poskytovaní služieb v platnom a účinnom znení 

nemení a zostáva v platnosti a účinnosti ako celok. 
 

3.2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia 
obidvoma zmluvnými stranami. 
 

3.3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 
47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Poskytovateľ týmto prehlasuje, že 
súhlasí so zverejnením tohto Dodatku č. 1 v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv, 
nakoľko sa v prípade tohto Dodatku č. 1 jedná o povinne zverejňovanú zmluvu 
v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 
 

3.4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 2 
rovnopisy a poskytovateľ dostane 1 rovnopis. 
 

3.5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzavreli slobodne a  vážne, Dodatok 
č. 1 nebol uzatvorený v tiesni a ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany 
si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho 
vlastnoručne podpísali. 

 
 
 
V Bratislave dňa       V Bratislave dňa  
 
 
za objednávateľa :       za poskytovateľa : 
 
 
 
 
 
 ...................................................... ........................................................ 
 prof. JUDr. Marek Števček, PhD Tomáš Bene 

 rektor UK konateľ 
 
 
 
 

 3 


