Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 03/2016 zo dňa 7.11.2016
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluvné strany:
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
č. účtu:

Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
Ing. Galina Lopatová, riaditeľka
17336236
2020890432
SK2020890432
Štátna pokladnica
IBAN SK43 8180 0000 0070 0047 5630

(ďalej len „objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
TEXO PARTNER a.s.
Sídlo:
Votrubova 28, 821 09 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Ing. Stanislav Petrovský, predseda predstavenstva
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických:
Ing. Dagmar Ježek, technická riaditeľka
IČO:
35 814 730
DIČ:
2020259769
IČ DPH:
SK 2020259769
ČSOB a.s.
Bank. spojenie:
Číslo účtu:
402028073/7500
IBAN:
SK44 7500 0000 0004 0202 8073
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 4736/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne tiež ako „zmluvné strany“ alebo každý z nich samostatne ako
„zmluvná strana“)
sa dohodli na znení tohto dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 03/2016 zo dňa 7.11.2016 (ďalej len
„dodatok č. 1“)

PREAMBULA DODATKU Č. 1
1. Zmluvné strany uzavreli dňa 7.11.2016 zmluvu o dielo č. 03/2016, predmetom ktorej je vykonanie
diela „REKONŠTRUKCIA TERASY“, Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
zhotoviteľom pre objednávateľa (ďalej len „zmluva o dielo“).
2. V súlade s ustanovením článku III. bod 1 zmluvy o dielo objednávateľ písomne listom č. 16/R/1103
zo dňa 8.11.2016 oznámil zhotoviteľovi písomne pred zahájením stavebných prác posunutie termínu
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zahájenia prác na 15. marec 2017. Oznámenie bolo zhotoviteľovi doručené riadne a včas dňa
8.11.2016, čo zhotoviteľ podpisom tohto dodatku č. 1 potvrdzuje.

3. Dôvodom posunutia zahájenia stavebných prác je nadchádzajúce zimné obdobie, nepriaznivé
a nevhodné pre realizáciu zásadných technologických procesov, ktoré sú pre riadne a včasné
vykonanie diela nevyhnutné.
4. V nadväznosti na uplatnenie práva objednávateľa na posunutie termínu zahájenia stavebných prác sa
zmluvné strany dohodli na znení tohto dodatku č. 1, ktorým upravujú termíny na splnenie niektorých
záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy o dielo.

ČLÁNOK 1
PREDMET DODATKU Č. 1
1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok III. bod 4 zmluvy o dielo sa na konci dopĺňa o novú vetu, ktorá
znie:
„V prípade, ak objednávateľ využije svoje právo podľa článku III. bod 1 tejto zmluvy na posunutie
termínu zahájenia stavebných prác, je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi najneskôr tri
pracovné dni pred novým termínom zahájenia stavebných prác aktualizovaný podrobný týždňový
harmonogram realizácie diela zohľadňujúci výlučne posunutie termínu zahájenia stavebných prác,
pričom iné zmeny v harmonograme nie sú prípustné; doručený harmonogram sa stane novou
(aktualizovanou) prílohou č. 2 zmluvy o dielo. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa
predchádzajúcej vety tohto bodu a aktualizovaný harmonogram objednávateľovi nedoručí, alebo
bude harmonogram obsahovať neprípustné zmeny, je objednávateľ oprávnený požadovať od
zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 150,-Eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s riadnym
a včasným splnením jeho povinnosti.“
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku X. bod 8 zmluvy o dielo sa medzi prvú a tretiu vetu vkladá
nová veta s nasledovným znením:
„V prípade, ak objednávateľ využije svoje právo podľa článku III. bod 1 tejto zmluvy na posunutie
termínu zahájenia stavebných prác, je zhotoviteľ povinný zložiť peňažnú zábezpeku na bankový účet
objednávateľa najneskôr tri pracovné dni pred novým termínom zahájenia stavebných prác“.
ČLÁNOK 2
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Ustanovenia zmluvy o dielo týmto dodatkom č. 1 nedotknuté zostávajú v platnosti bezo zmeny.
2. Obe zmluvné 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. Strany zároveň vyhlasujú, že si
tento dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho tento
dodatok č. 1 vlastnoručne podpisujú.
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 jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň
nasledujúci po jeho zverejnení podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.
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o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 8.11.2016

V Bratislave, dňa 8.11.2016

................................................................

.................................................................

Ing. Galina Lopatová
riaditeľka polikliniky

Ing. Stanislav Petrovský
predseda predstavenstva
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