
Dodatok č. 1 
k Zmluve Rekonštrukcia el. motora s frekvenčným meničom (FM) na ťahovom ventilátore (ŤV) kotla HK4 vo Výhrevni 
Juh (VhJ) č. 6600000230 zo dňa 5.10.2022 uzatvorenej podľa výsledku obchodnej súťaže 

(ďalej len „Dodatok č. 1") 

1. Objednávateľom 

MH Teplárenský holding, a. s. 
so sídlom Turbínová 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto. 
IČO 36 211 541 I DIČ 2020048580 1 IČ DPH SK 2020048580 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava Iv oddiele Sa vo vložke č. 7386/B 
v mene spoločnosti na základe poverenia koná 
Ing. Viliam Mrvečka, výrobný riaditeľ a Mgr. Martin Očkáš, manažér nákupu 

(ďalej len „objednávate!"') 

a 

2. Zhotoviteľom 

ATP spol. s r. o. 
so sídlom Polianky s, Bratislava - mestská časť Dúbravka, 841 01 
IČO 30 774 845 J DIČ 2020345052 I IČ DPH SK2020345052 1 

zapísaná v Obchodnom registri Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č.2206/B 
v mene spoločnosti konajú: Ing. Peter Izák, konateľ 
(ďalej len „zhotovitel'") 
(objednávateľ a zhotovi_teľ dj.)ej tiež ako „strany dodatku") 

týmto uzatvárajú v zmysle článku 14 bodu 14.4 zmluvy o dielo č. 6600000230 Rekonštrukcia el. motora s 
frekvenčným meničom (FM) na ťahovom ventilátore (ŤV) kotla HK4 vo Výhrevni Juh (VhJ) zo dňa 5.10.2022 
(ďalej len „zmluva") tento Dodatok č. ~ ktorým sa mení zmluva nasledovne: 

Článok 1. 
Predmet dodatku 

1. Doterajšie znenie bodu 2.6 v článku 2 zmluvy sa mení tak, že sa v plnom rozsahu nahrádza 
nasledovným novým znením: 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v nasledovných termínoch: 
a) Začatíe prác: od 3.4.2023 ,. 
b) Funkčné skúšky do: 30.06.2023 
c) Odovzdanie diela do: 28.07.2023. 

2, Doterajšie znenie bodu 8.1 v článku 8 zmluvy sa mení tak, že sa v plnom rozsahu nahrádza 
nasledovným novým znením: 

Na základe dohody zmluvných strán bude zhotoviteľ oprávnený fakturovať cenu diela v nasledovných 
fakturačných etapách: 
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Etapa rea(izáde/ člastkóvá.fakturácia 
.. 

Po dodaní elektromotora, frekvenčného meniča 
a servopohonu na stavenisko. 

Po podpfsaní preberacieho protokolu 
' 

Po odovzdaní a prevzatf diela bez vád a nedorobkov. 

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nedotknuté. 

Článok II. 

1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

Suma (EfJR) 
. . 

26556,-€ 

41 609,-€ 

7 574,-€ 

2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 
poskytovateľ a jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ. 

3. Strany dodatku týmto spoločne prehlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že tento Dodatok č. 1 je 
povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia § Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

4 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami dodatku a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku č. 1 v Centrálnom registri zmlúv. Tento Dodatok č. 1 
sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzkov vzniknutých z tohto Dodatku č. 1, minimálne však 
po dobu 10 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 1 

S. Strany dodatku prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 1 pred jeho podpisom oboznámili, .ich prejav, 
ktorý prejavili určite a zrozumiteľne, je slobodný a vážny, s obsahom Dodatku č. 1 súhlasia, na znak 
čoho ho podpisujú. · • ./ 

v Bratislave dňa: Io'/. (l_oz.:l 

(__ 

Za objednávateľa: 

Ing. Viliam Mrvečka 
výrobný riaditeľ 

MH Teplárenský holding, a. s. 

Mgr. Martin Očkáš 
manažér nákupu 

1MH Teplárenskfho.ldjng,. a. s. 

V Bratislave dňa: /Q. / /4,t'.J 

Za zhotoviteľa: 

Ing. Peter Izák 
ko-nater spoločnosti ,_ATP spol. s r.o. 
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