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DODATOK č. 1 

k zmluve o dielo zo dňa 25.8.2016 

 
Zmluvné strany 
 
 
1. Objednávateľ:  

    Poliklinika Karlova Ves 
Sídlo:  Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava 
zastúpený:  Ing. Galina Lopatová - riaditeľka   
IČO:  17336236   
DIČ:  2020890432             
IČ DPH:  SK2020890432   
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:  SK43 8180 0000 0070 0047 5630  

   
/ ďalej len ,, objednávateľ“/ 
 
2. Zhotoviteľ:   
 
obchodné meno: TWINS-SK, s.r.o.  
sídlo:   Vrábeľská 6, 821 09 Bratislava   
zastúpený:  Ing. Jaroslav Hrnek - konateľ  
osoby oprávnené konať Ing. Jaroslav Hrnek - konateľ 
vo veciach zmluvných:   
osoby oprávnené konať Ing. Jaroslav Hrnek - konateľ 
vo veciach technických:   
zapísaný:   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd. Sro, Vl. č. 28981/B 
bankové spojenie: Tatra banka a.s. Bratislava 
IBAN:   SK1311000000002621084509  
IČO:   35 859 318    
DIČ:   2021726234    
IČ DPH:  SK2021726234  
   
 
/ ďalej len ,, zhotoviteľ“/ 
 

sa v súlade s článkom III. – cena diela, body 2 a 3 sa zmluvné strany dohodli na znení tohto dodatku č. 1 
k zmluve o dielo zo dňa 25.8.2016 (ďalej len „Zmluva“): 
 

I. 
Úvodné ustanovenie  

 
1. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že v priebehu vykonávania diela sa niektoré práce alebo činnosti uvedené 

v položkovom rozpočte tvoriacom prílohu č. 1 Zmluvy nevykonali alebo nevykonajú zo strany zhotoviteľa, 
pretože sa tieto ukázali v priebehu prác ako nepotrebné alebo technicky nezrealizovateľné Tieto práce je 
potrebné odpočítať z celkovej ceny diela, a to v cene podľa položkového rozpočtu tvoriaceho prílohu Zmluvy.  
 

2. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že pri vykonaní diela vyvstala potreba vykonania činností nezahrnutých do 
položkového rozpočtu, pričom tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy (naviac práce). 
Naviac práce podľa bodu 3 môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto 
zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. 

 
3. S poukazom na body 1. a 2. tohto dodatku č.1 k Zmluve si zmluvné strany po vykonaní postupu dohodnutého 

v bode 3 Zmluvy vzájomne odsúhlasili zoznam prác a činností uvedených v položkovom rozpočte, ktoré zo 
strany zhotoviteľa neboli vykonané alebo sa nevykonajú, ako aj zoznam prác naviac, pričom si zároveň 
odsúhlasili nový položkový rozpočet zohľadňujúci uvedené skutočnosti majúce vplyv na celkovú cenu diela. 
Nový položkový rozpočet odsúhlasený oboma zmluvnými stranami tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku č. 1 
k Zmluve, pričom zmluvné strany zhodne konštatujú, že celková cena diela podľa prílohy č. 1 k tomuto 
dodatku č. 1 k Zmluve je nižšia ako pôvodná cena diela. 
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4. V nadväznosti na zmluvnými stranami schválený nový položkový rozpočet uzatvárajú zmluvné strany tento 

dodatok č. 1 k Zmluve, predmetom ktorého je úprava celkovej ceny diela a príp. s tým súvisiacich ďalších 
skutočností.  

 
 

II. 
Predmet dodatku č. 1 

 
1. Strany sa dohodli, že článok III. – cena diela sa v pôvodnom znení v celom rozsahu vypúšťa bod 1 

a nahrádza sa novým znením nasledovne:  
„1. Celková cena diela je stanovená dohodou takto: 
Cena diela:  69 643,72 €,  
(slovom: šesťdesiatdeväťtisíc šesťstoštyridsaťtri a sedemdesiatdva centov). 
 
Zhotoviteľ diela je v režime prenesenej daňovej povinnosti, preto si DPH u objednávateľa neuplatňuje.  
Táto cena je dohodnutá ako cena maximálna a nesmie byť prekročená“. 

 
 
 

III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ustanovenia zmluvy o dielo zo dňa 25.8.2016 nedotknuté týmto dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bezo 

zmeny. 
 

2. Obe strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tohto dodatku č. 1 a že nebol uzavretý v tiesni a za 
nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán. 

 
3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 

 
4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobúda 

účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na www.poliklinikakv.sk.  
 

5. Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku č. 1 je položkový rozpočet diela, ktorý nahrádza doterajší 
položkový rozpočet tvoriaci prílohu č. 1 Zmluvy.  

 
6. Na znak súhlasu so znením tohto dodatku č. 1  štatutárni zástupcovia strán dodatok č. 1 vlastnoručne 

podpísali.   
 

 
 
 
Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa: 
 
V  Bratislave, dňa 24.10.2016    V  Bratislave, dňa 24.10.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................    ................................................................. 
 
 
 

 
 


