
DODATOK č. 1  
ZMLUVA  O DIELO č. 30/2022 

u zhotoviteľa pod č. ZoD149/2022/08431 
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                        Zmluvné strany 
 
1. Objednávateľ : 
       
     Názov :   Obec Poriadie 
     Adresa :   Poriadie č. 114, 906 22  Poriadie 
     Č. tel.:   034 6212361 
     Zástupca vo veciach : 
     A/ zmluvných   :  Mgr. Martin Pražienka - starosta obce 
     B/ technických :  Mgr. Martin Pražienka - starosta obce 
 
     IČO  :   00309842 
     DIČ:    2021039812 
     Bankové spojenie :  Všeobecná úverová banka, a. s.  
     Číslo účtu IBAN :  SK27 0200 0000 0000 0622 6182 
 
 
2. Zhotoviteľ : 
 

Názov:   COLAS Slovakia, a.s.   
Adresa:   Orešianska 3168/7, 917 01  Trnava 
Č. tel.:   +421 33 55 45 243 
Č. faxu:   ................................................................ 
Zástupca vo veciach: 
A/ zmluvných:  predstavenstvo spoločnosti: 
                           Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva 
 Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva 
 Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva 
B/ technických: Ing. Roman Vlachynský, vedúci strediska Trenčín  
IČO:   31 651 402 
DIČ:   2020492111 
IČ DPH:    SK2020492111 
Bankové spojenie:  VÚB, a. s. 
Číslo účtu IBAN:  SK69 0200 0000 0000 0110 7512 
Zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súd Trnava, oddiel: Sa číslo 10798/T 

 

Článok 2 – Predmet dodatku 

Zmluva o dielo uzatvorená dňa 11. 07. 2022 (ďalej len „Zmluva) na základe výsledku zadávania 
Zákazky s nízkou hodnotou s predmetom“ Jastrabinská cyklotrasa – VETVY "C" a "D“ vyhlásenej 
Objednávateľom v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa týmto Dodatkom upravuje nasledovne: 
 
1. Týmto dodatkom sa opravuje adresa a  DIČ Objednávateľa: 

Adresa: Poriadie č. 114, 906 22  Poriadie 
DIČ:  2021039812 
 



 
2. Týmto dodatkom sa upravuje pôvodný  článok 4.2 Faktúra bude obsahovať a nahrádza sa 

nasledovným znením:  
a) všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších zmien 

a doplnkov, 
b) predmet fakturácie „Jastrabinská cyklotrasa – VETVY "C" a "D" 
c) názov projektu: Rozvoj siete cyklistických ciest pod Veľkou Javorinou 
d) kód projektu v ITMS2014+: 304021X206 

 
 

Článok 3 – Ostatné ustanovenia 

1. Ostatné články, body a ustanovenia v Zmluve ostávajú v platnosti a nezmenené.  
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. 

- Dodatok  nadobudne  účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných odkladacích podmienok: 
Objednávateľovi bude doručená kladná správa z administratívnej kontroly verejného 
obstarávania od Poskytovateľa NFP v zmysle bodu 2.1. zmluvy. V prípade záporného výsledku 
administratívnej kontroly tejto Zmluvy  Poskytovateľom NFP sa zmluvné strany dohodli, že táto 
zmluva sa od počiatku zrušuje. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si neuplatní u Objednávateľa žiadny 
nárok na prípadnú vzniknutú škodu.  

- Zverejnenie dodatku zmluvy v zmysle platnej legislatívy. 
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotovenia, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 

dve vyhotovenia.  
4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho 

obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, 
v tiesni, v omyle, ani nápadne nevýhodných podmienkach, čo potvrdzujú svojim podpisom.  

 
 

V Poriadí, dňa: ..........     V ..................., dňa: ................... 
 
 
 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  
Obec Poriadie      COLAS Slovakia, a. s.  
 
 
 
 
        ––––––––––––––––––––––      ––––––––––––––––––––––––– 
    Mgr. Martin Pražienka – starosta obce  

 
 
 
 
 
 
 
        ______________________ 


