
Dodatok č.1 
k zmluve o servisnej podpore 

číslo: 2012/2300/1988 

uzavretej podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č . 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

Článok l. 
Zmluvné strany 

1.1 Objednávate!': VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
P.O. BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava Sídlo: 

Štatutárny orgán : 
IČO : 
DIČ : 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Ing. Ladislav Lazár, generálny riaditel' štátneho podniku 
oo 156 752 
2020480198 
SK2020480 198 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, Oddiel Pš, vložka č . 32/B 
(ďalej len "objednávate!"') 

1.2 Poskytovatel': ACP AuComp, s.r.o. 
Kyjevská 4, 831 02 Bratislava 
Ing. Iva Smreková, konatel'ka 
35 829 583 

Sídlo: 
štatutárny orgán: 
IČO : 
DIČ : 2020237967 
IČ DPH: SK2020237967 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, Oddiel Sro, vložka č . 25873/B 
(ďalej len "poskytovatel"') 

1.3 Nový poskytovatel': SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. 
Kominárska 1, 831 04 Bratislava Sídlo: 

Štatutárny orgán: Ing. Rastislav Kanas, konatel' 
Prokúra: 
IČO : 

Ing. Juraj Kulík, prokurista 
oo 603 929 

DIČ : 2020314153 
IČ DPH: SK2020314153 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, Oddiel Sro, vložka č . 332/B 
(ďalej len "nový poskytovatel"' a spolu s objednávatel'om a poskytovatel'om ďalej len "zmluvné 
strany") 

Uvedené zmluvné strany v súlade s bodom 14.3, Článok XIV - Záverečné ustanovenia Zmluvy 
o servisnej podpore číslo : 2012/2300/1988 zo dňa 10.4.2012 (ďalej aj len "zmluva") , uzatvárajú tento 
Dodatok č . 1, ktorým upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy nasledovne: 

Článok ll. 
Predmet Dodatku č. 1 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom účinnosti tohto Dodatku č. 1 poskytovatel' postupuje všetky 
práva poskytovatel'a vyplývajúce zo zmluvy na nového poskytovatel'a a zároveň sa zmluvné 
strany dohodli , že odo dňa účinnosti tohto Dodatku č . 1 nový poskytovatel' so súhlasom 
objednávatel'a preberá všetky záväzky poskytovatel'a zo zmluvy, na základe čoho sa nový 
poskytovatel' odo dňa účinnosti tohto Dodatku č . 1 stáva zmluvnou stranou zmluvy namiesto 

~~~~~ oskytovatel'a, so všetkými právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy. 
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2.2 ~~ \vné strany sa dohodli, že poskytovatel' aj po nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č . 1 
v eél,om rozsahu podl'a zmluvy zodpovedá objednávatel'ovi za riadne splnenie všetkých 
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, ovinností poskytovatel'a zo zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy do dňa účinnosti tohto 
roodatku č. 1 a za všetky plnenia poskytnuté poskytovatel'om podl'a zmluvy do dňa účinnosti 

r tohto Dodatku, najmä nesie zodpovednosť za vady plnenia, ktoré poskytol podl'a zmluvy do dňa 
účinnosti tohto Dodatku č . 1, a to aj po nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č. 1, počas celej 
doby trvania záručnej doby poskytnutej podl'a zmluvy na jednotlivé plnenia, ktoré poskytol 
poskytovatel' podl'a zmluvy do dňa účinnosti tohto Dodatku č . 1. 

Objednávate!' a poskytovatel' vyhlasujú , že ku dňu podpisu tohto Dodatku S,-. 1 poskytovatel' 
vystavil objednávatel'ovi na základe zmluvy nasledovné faktúry: 

1. faktúra č. 32002614 znejúca na sumu vo výške: 180.747,07 EUR (slovom 
stoosemdesiattisícsedemstoštyridsaťsedem eur a sedem centov) s dátumom splatnosti : 
16.1.2013, 

2. faktúra č. 32002615 znejúca na sumu vo výške: 216.180,- EUR 
(dvestošestnásťtisícstoosemdesiat eur) s dátumom splatnosti: 16.1 .2013, 

3. faktúra č. 32002722 znejúca na sumu vo výške: 1.790,40 - EUR (tisícsedemstodeväťdesiat 
eur štyridsať centov) s dátumom splatnosti: 9.2.2013, 

ktoré do dňa podpisu tohto Dodatku č . 1 neboli zaplatené. Objednávate!' a poskytovatel' sa 
dohodli , že uvedené faktúry budú zaplatené objednávatel'om v lehote do 30 dní odo dňa 
účinnosti tohto Dodatku č. 1. 

2.4 Poskytovatel' je povinný preukázatel'ne odovzdať novému poskytovatel'ovi všetky dokumenty 
a oznámiť všetky informácie týkajúce sa predmetu zmluvy alebo súvisiace s predmetom zmluvy 
ku dňu účinnosti tohto Dodatku č . 1, v opačnom prípade zodpovedá novému poskytovatel'ovi a 
objednávatel'ovi za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. 

2.5 V Článku IX. Zmluvy sa za bod 9.7 dopÍňa nový bod 9.8, ktorý znie nasledovne: 

"9.8 Zmluvná strana nie je povinná uhradiť zmluvné pokuty presahujúce 1 O % z celkovej 
ceny bez DPH podl'a tejto zmluvy pripadajúcej na jeden kalendárny rok." 

2.6 V Článku Xl. sa za bod 11.10 dopfňajú nové body 11.11 a 11.12, ktoré znejú nasledovne: 

"11.11 Poskytova tel' nie je povinný poskytnúť zmluvné plnenie, ak poskytnutiu tohto plnenia 
bránia obmedzenia vyplývajúce z národných alebo medzinárodných obchodných 
a colných právnych predpisov alebo obmedzenia vyplývajúce z akýchkol'vek embárg 
alebo iných sankcií. 

11.12 Poskytovatel' vyhlasuje, že v rámci svojho Compliance programu zaviedol so svojimi 
zmluvnými partnermi komunikačný prostriedok "Teli us". Komunikačný prostriedok "Teli 
us" je určený predovšetkým na zbieranie podnetov, ktoré pomôžu vylepšovať procesy. 
Bližšie informácie o uvedenom komunikačnom prostriedku , ako aj o Compliance 
programe sa môže objednávate!' dozvedieť na www.siemens.sk." 

2.7 V Článku XII. Zmluvy sa za bod 12.6 dopÍňa nový bod 12.7, ktorý znie nasledovne: 

"12.7 Odstúpenie od zmluvy nemá účinky na plnenia, ktoré boli na základe tejto zmluvy 
vykonané ku dňu odstúpenia od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy je 
objednávate!' povinný uhradiť poskytovatel'ovi cenu dodaných zariadení a poskytnutých 
služieb a neuhradené náklady preukázatel'ne vynaložené k dátumu odstúpenia od 
zmluvy." 

2.8 V Článku XIII. Zmluvy, sa mení bod 13.1, ktorý znie nasledovne: 

"13.1 Zmluvná strana je v prípade preukázatel'ného porušenia povinnosti podl'a tejto zmluvy 
povinná nahradiť škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane s tým , že náhrada 
akýchkol'vek nepriamych škôd (napr. náklady financovania , náklady na zaobstaranie 
náhrady elektrickej energie, náklady na viazaný kapitál , škody na základe zmlúv s 
treťou stranou, odškodnenie nárokov tretíc osôb, za škody z vyplývajúce z rizík zo 
zakladania stavieb a za škody spôsobené stratou údajov a informácií) alebo škôd 
spočívajúcich v ušlom zisku (napr. škody z výpadku produkcie, zo straty príjmov, z 
výpadku z využívania, z výpadku energie) je vylúčená. Zmluvné strany sa dohodli , že 
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maximálna výška náhrady škody vrátane dohodnutých zmluvných pokút, ktorú bude 
ktorákol'vek zmluvná strana povinná nahradiť druhej zmluvnej strane, nepresiahne 
200 % z celkovej ceny podl'a tejto zmluvy pripadajúcej na jeden kalendárny rok. Toto 
obmedzenie výšky náhrady škody vyplýva z možných predvídatel'ných následkov 
prípadného porušenia zmluvy a vzniku škody." 

Článok 111. 
Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1 

3.1 Tento Dodatok č . 1 je neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy o servisnej podpore číslo : 
2012/2300/1988 zo dňa 1 O. 04. 2012. Ostatné ustanovenia uvedenej zmluvy, ktoré neboli týmto 
Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené. 

3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch z ktorých každá zmluvná strana dostane po 
dve vyhotovenia. 

3.3 Dodatok č . 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi orgánmi zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle§ 47a Občianskeho zákonníka. 

3.4 Nakol'ko objednávate!' je povinnou osobou v zmysle zákona č . 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v platnom znení, zmluvné strany súhlasia s tým , že Dodatok č . 1, 
objednávky a daňové doklady súvisiace so 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 účelom poskytovatel' a nový poskytovatel' udel'ujú 
objednávatel'ovi 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 spôsobilosť 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 1 jAk Z013 
Ob jed návatel': 

VODOHOSPODÁRS~A, 
ŠTÁTNY PODNIK / '\ 

Ing. Ladislav Laztr="""' 
generálny riaditel' štátneho podniku 

V Bratislave, dňa 3 O JAN. Z013 

Nový poskytovatel': 

SAT Systémy automatizačnej techniky, 
spol. s r.o. 

Ing. Rastislav Kanas 
kon ate l' 

V Bratislave, dňa 

Poskytovatel': 

ACP AuComp, s.r.o. 

Ing. Iva Smreková 
konatel'ka 

V Bratislave, dňa 

Nový poskytovatel': 

2 2 JAl,. 2013 
ACP AuComp s.r.o. 

KyjMká 4, 1331 02 Bratísl~va <D 
pre""' ~äjaké 15, 811 08 Bratislava 

iCO: 3M~llM31~DPH: SK2020237967 

3 O JAN. Z013 

SAT Systémy automatizačnej techniky, 
spol. s r.o._ 
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