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DODATOK č. 1 
K Zmluve o dielo č. ZOD/438/2018/BVS 

(ďalej len „zmluva“) uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

„Rádiochemické analýzy pitných vôd.“ 

 
1. Zmluvné strany 

 
 Objednávateľ           

názov:     Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
 sídlo:     Prešovská 48, 826 46 Bratislava   
 zástupca zodpovedný 

vo veciach zmluvných:  JUDr. Peter Olajoš – predseda predstavenstva,   
generálny riaditeľ, na základe štatútu predstavenstva
  

zástupca zodpovedný 
vo veciach technických:  
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel: Sa, vložka č. 3080/B  
 IČO:     35 850 370 
 DIČ:     2020263432 

IČ DPH:    SK2020263432 
 bankové spojenie:    VÚB, a.s. Bratislava – Ružinov 
 číslo účtu:    1004-062/0200 

IBAN:     SK07 0200 0000 0000 0100 4062 
SWIFT:    SUBASKBX 

  
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ     
názov:     Výskumný ústav vodného hospodárstva 
sídlo:     Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, 812 49 Bratislava  

 štatutárny zástupca:   Ing. Ľubica Kopčová PhD., generálna riaditeľka  
 zástupca zodpovedný 
 vo veciach zmluvných:                               

vo veciach technických:   
 zápis:     Úplné znenie Zriaď. listiny vydané rozhodnutím  

                                                                     ministra životného prostredia SR z 28.11.2019 č.     
                                                                     34/2019- 1.13                                                                  

 IČO:     00 156 850 
 DIČ:     2020798593 
 IČ DPH:    SK2020798593 
 bankové spojenie:                        Štátna pokladnica, Bratislava        
 číslo účtu:    7000389943/8180 
 IBAN:     SK45 8180 0000 0070 0038 9943 
 SWIFT:    SPSRSKBA   
 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná 
strana“) 
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2. Predmet dodatku č. 1 
 
 

2.1. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovení Článku 11, odseku 11.2. Zmluvy o dielo č. 
ZOD/438/2018/BVS (ďalej len „zmluva“) uzatvorenej dňa 30.01.2019 dohodli na tomto 
dodatku č.1, ktorým sa po nadobudnutí jeho účinnosti mení znenie nasledovného 
ustanovenia zmluvy. 

         
 

2.2.   V článku 3. Termín plnenia sa mení znenie odseku 3.2. „zmluvy“ a nahrádza sa  
nasledovným znením: 
 
 3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31.12.2021 
alebo do vyčerpania sumy vo výške 50 000,- EUR (slovom päťdesiattisíc eur) bez DPH, 
podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 
 

3. Záverečné ustanovenia 
 

 
3.1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dodatkom č. 1 dotknuté, ostávajú v celosti 

platné a nezmenené. 
 
3.2. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve 

(2) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia. 
 
3.3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a v prípade, ak ide o dodatok k zmluve, ktorá je povinne zverejňovanou 
zmluvou v zmysle ustanovení § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 
znení neskorších predpisov, Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jeho zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov, inak dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

 
3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebol 

uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si prečítali, jeho 
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú. 

 
 

 
V Bratislave dňa:     V Bratislave dňa: 
   
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  Výskumný ústav vodného 
                                                                                    hospodárstva 

 
 
 

          JUDr. Peter Olajoš                                                      Ing. Ľubica Kopčová , PhD. 
 
          predseda predstavenstva, generálny riaditeľ                   generálna riaditeľka 
          na základe štatútu predstavenstva   


