
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. SE/2019/1 zo dňa 14.1.2019 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 
 

 
I. ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1. Objednávateľ:  

 VADAŠ,  s.r.o. 
So sídlom:             Pri Vadaši 2, 943 01  Štúrovo  

Zastúpená:                 Ing. Endre Hogenbuch, konateľ                                           

IČO:                          34 136 215 

DIČ:                          2020416068 

Bankové spojenie:      

Číslo účtu:                  

Tel.:                            

Mobil:                         

e-mail:                         

Zapísaná :              v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra                            

                                   oddiel: Sro, vložka č. 2077/N 

 
 
(ďalej iba „objednávateľ“) 

 

 

1.2. Zhotoviteľ:  Tomáš Pohori 

 

So sídlom:             943 58 Kamenný Most 499 

Zastúpený:                 Tomáš Pohori                                    

IČO:                           40058328 

DIČ:                           1020094823 

Bankové spojenie:       

Číslo účtu:                   

Mobil:                          

Zapísaný :               v Živnostenskom registri č. 404-20244 Okresného súdu Nové Zámky                       

                                    
 

 
 

(ďalej iba „zhotoviteľ“) 
 
(spolu iba „zmluvné strany“) 
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II. PREDMET PLNENIA 
 
2.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu a na znížení rozsahu (neuskutočnenie niektorých 

dodávok, nevykonanie niektorých prác, uskutočnenie niektorých prác a dodávok v réžii 
objednávateľa), v zmysle ktorých sa zníži zmluvná cena z 1.728.219,70 € bez DPH (slovom: 
jedenmilión sedemstodvadsaťosemtisíc dvestodevätnásť 70/100) na 1.042.105,96 € bez DPH 
(slovom jedenmilión štyridsaťdvatisíc stopäť 96/100). Zmenený rozpočet stavby je prílohou 
k dodatku č. 1. 

  
III. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 
3.1 V zmysle článku II. Predmet plnenia časť dodávky - Technológia - sa úplne vynechá a objednávateľ 

zabezpečí dodávku technológie tretími osobami. Zhotoviteľ s tým súhlasí a zabezpečí potrebnú 
súčinnosť s vybraným dodávateľom časti Technológia. V zmysle tohto bodu zhotoviteľ nezodpovedá 
a neberie na seba zodpovednosť za prípadné vady a nedorobky súvisiace s časťou Technológia. 
Záručná doba a zodpovednosť za vady a nedorobky na ostatné časti dodávky ostanú nedotknuté 
v trvaní 60 mesiacov za podmienok stanovených z zmluve o dielo.  

 
IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
4.1       Tento dodatok nadobúda právoplatnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa. 
4.2  Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenie každej zmluvnej strane. 
4.3 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
4.4 Príloha k dodatku: 

č. 1 Cenová ponuka (Ocenený Výkaz výmer), 
4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah  

dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali. 
 
 
 
 
 
V Štúrove dňa  21.1.2019                   V Štúrove, dňa   21.1.2019 
 
 
Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 
......................................      ....................................... 


