
Dodatok č. 1 
k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2019/2100/3989 

zo dňa 22.02.2019 

1.1 Objednávateľ: 

Sídlo: 
štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
SIC: 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava 
Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku 
00156 752 
2020480198 
SK2020480198 
Tatra banka, a.s. 
2921123848/1100 
SK45 1100 0000 0029 2112 3848 
TATRSKBX 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Pš, vložka č. : 32/B 
(ďalej len „objednávateľ") 

1.2 Poskytovateľ: 
Sídlo: 
štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ : 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
BIC: 

A.1.1. Technické služby s. r. o. 
Panónska cesta 34/B, 851 04 Bratislava 
Norbert Veselský, konateľ 
45 917 833 
2023138755 
SK 2023138755 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. : 68690/B 
(ďalej len „poskytovateľ' a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany") 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.02.2019 Zmluvu o poskytovaní služieb č. 2019/2100/3989 
(ďalej len „zmluva" redmetom ktore· ·e záväzok osk ovate ľa vykonať pre objed~ 
názvom: ,,SVD G-N, Čistenie suchých dokov~ 
-d bahna a plavenm" bližšie špecifikovane v bode 2.2 článku II. zmluvy (ďa lej aj „ služby") a 
záväzok objednávateľa za služby poskytovateľovi zaplatiť cenu podľa článku IV. zmluvy. 

Vzhľadom k tomu, že po vyčerpaní (ďalej len - boli zistené 
nánosy bahna a naplavenín~čšom rozsahu ako bolo predpokladané - nánosy sú aj na dne 
samotnej . a pri stenáchllllllla na týchto miestach bude potrebné v rámci projektu Modernizácia 
a inovácia_ ; f ; S ,otr~ostaviť lešenie na dne a práce budú realizované v celej 
-je nutné vyčistiť celé dno - a tým dôjde aj k navýšeniu ceny. Zmluvné strany v súlade 
s bodom 15.3 č lánok XV. zmluvy - Záverečné ustanovenia uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k zmluve 
(ďalej len „Dodatok č. 1"), ktorým sa uvedená zmluva mení nasledovne: 

Článok II. 
Predmet Dodatku č. 1 

2.1 V článku II. zmluvy - Predmet zmluvy- sa dopÍňa nový bod 2.2.3 v nasledovným znením: 

„2.2.3 Čistenie dna- medzi 

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2019/2100/3989 



2.2 V článku II. zmluvy - Predmet zmluvy- sa mení pôvodné znenie bodu 2.3, a to tak, že sa v celom 
rozsahu nahrádza novým nasledovným znením: 

„2.3 O odvoze a likvidácii vyťaženého materiálu v zmysle bodov 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3 tohto 
článku zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje viesť písomnú dokumentáciu, ktorej súčasťou budú 
„ vážne lístky" a ktorú bude povinný kedykolvek predloží( na nahliadnutie zodpovedným 
pracovníkom objednávateľa uvedeným v bode 6.8 článku Vl. tejto zmluvy." 

2.3 V článku IV. zmluvy - Cena - sa mení pôvodné znenie bodu 4.2, a to tak, že sa v celom rozsahu 
nahrádza novým nasledovným znením: 

„4.2 Maximálna cena za služby poskytované podľa tejto zmluvy je stanovená vo výške 
300.000,00 Eur (slovom: tristotisíc Eur) bez DPH." 

2.4 V článku Vl. zmluvy - Spôsob vykonania služieb - sa mení pôvodné znenie bodu 6.11, a to tak, 
že sa v celom rozsahu nahrádza novým nasledovným znením: 

,,2.3 O odovzdaní a prevzatí ucelenej časti vykonaných služieb definovaných v bodoch 2.2.1, 
2.2.2 a 2.2.3 článku II. tejto zmluvy objednávateľ vyhotoví odovzdávací protokol s vyznačeným 
čiastkovým prevzatím, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán uvedení 
v bodoch 6. 7 a 6.8 tohto článku zmluvy. Odovzdávacf protokol s vyznačeným čiastkovým 
prevzatím musí byť vyhotovený v súlade s prevádzkovou knihou a Jeho prílohou bude doklad 
o hmotnosti yyťaženého, vyvezeného a zlikvidovaného množstva odpadu vo forme „vážnych 
lístkov" v zmysle bodu 2.3 článku II. tejto zmluvy." 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1 

3.1 Dodatok č. 1 je neoddelite ľnou súčasťou zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli 
Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené. 

3.2 Dodatok č . 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve 
vyhotovenia. 

3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle§ 47a ods.1 zákona č . 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

3.4 Nakoľko objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č . 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zmluvné strany súhlasia s tým, že Dodatok 
č. 1 a daňové doklady súvisiace s Dodatkom č. 1 budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre 
povinne zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom 
ustanovení § 5a a§ 5b. Za tým úče lom poskytovateľ udeľuje objednávateľovi súhlas na 
vykonanie potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov. 

3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu 
porozumeli, ich spôsobi losť uzavrieť Dodatok č. 1 nie je ničím obmedzená, Dodatok č. 1 
uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. 

V Bratislave, dňa 2 5 .. APR. 2019 

Objednávateľ: 

VODOHOSPODÁRSKA VÝ 
ŠTÁTNY PODNIK 

V Bratislave, dňa 17 .. APR. 2019 

Poskytovateľ: 
A . 

e o poskytovaní služieb č. 2019/2100/3989 




