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DODATOK č. 1 

k zmluve o dielo zo dňa 13.7.2015  

 
Zmluvné strany:  
 
 

Objednávateľ:    
 

Názov:     Poliklinika Karlova Ves  
Sídlo:     Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava 
Štatutárny zástupca:   Ing. Galina Lopatová, riaditeľka 
IČO:     17336236 
DIČ:     2020890432 
IČ DPH:    SK2020890432   
bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
č. účtu:     IBAN SK43 8180 0000 0070 0047 5630  
   
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 

Zhotoviteľ: 

 
Názov :   RANDA + R s.r.o. 

Sídlo:      Senická cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
Štatutárny zástupca :    Milan Randa - konateľ 
Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach technických:   
IČO:      36058262 
DIČ:     2020096023 
IČ DPH:    SK 2020096023 
Bank. spojenie :             Tatra banka a.s.,  SLSP a.s.. 
Číslo účtu:                                          2620782663/1100,  5061541276/0900 

IBAN:          TB  IBAN: SK12 1100 0000 0026 2078 2663    BIC: TATRSKBX 

IBAN:                                             SLSP IBAN: SK60 0900 0000 0050 6154 1276   BIC: GIBASKBX 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu B. Bystrica, oddiel: sro, číslo vložky 8144/S. 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
sa v súlade s oddielom I. – zmluvné strany, bod I.1 – zástupcovia pre veci technické dohodli na 
nasledovnom znení dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 13.7.2015: 
 

I. 

Predmet dodatku č. 1 

 
1. Strany sa dohodli, že oddiel I. – zmluvné strany sa v pôvodnom znení v celom rozsahu vypúšťa 

a nahrádza sa novým znením nasledovne:  
 

ODDIEL I. - ZMLUVNÉ STRANY 
 

Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy 

nie je potrebný podpis inej osoby. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výpis z obchodného registra 

zhotoviteľa, predložený zhotoviteľom pri podpise zmluvy. 
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I. 1 Zástupcovia pre veci technické 

 

Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných 

prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela: 

 
 

Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa: 

- pozastavenia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 

- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy, 

- vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí hrubým spôsobom porušia predpisy a 

nariadenia platné pre realizáciu diela, 

- pozastaviť stavebné práce. 

 
Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením stavebných prác, koordináciou subdodávateľov 

a riešením všetkých problémov súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“): 

 

 

 

Títo uvedení zástupcovia sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť 

zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany vo veciach technických, musí byť vykonaná 

písomne formou dodatku k tejto ZoD. 

 

 
2. Strany sa dohodli, že v nadväznosti na zmenu v osobách zástupcu zhotoviteľa poverených riadením 

stavebných prác, koordináciou subdodávateľov a riešením všetkých problémov súvisiacich 
s realizáciou diela (t.j. stavbyvedúcich)  na základe bodu 1. tohto článku dodatku č. 1 k zmluve 
o dielo  sa menia i mená osôb oprávnených na rokovanie vo veciach technických uvedené v záhlaví 
zmluvy o dielo tak, ako sú tieto uvedené v záhlaví tohto dodatku č. 1.  
 

 
II. 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Ustanovenia zmluvy o dielo zo dňa 13.7.2015 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 štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a dva 

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

podpísali.   
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Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa: 
 
V  ..............................., dňa...............   V ................................., dňa .................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................    ................................................................. 
 
 

 

 
 


