
   1 
 

DODATOK  č.1  k ZMLUVE O DIELO 
uzavretej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov  na zhotovenie stavby 
„Cyklotrasy bez hraníc - 2. etapa výstavby - zmena“ 

 
(ďalej len „Dielo“)  
 
Názov: Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tőkési ág Kistérség 
Sídlo: Dunajskostredská  ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorníky 
Zastúpený: Ing. Zoltán Marczell, predseda 
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Ing. Zoltán Marczell 
IČO: 37 985 001 
DIČ: 2021983007 
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. 
IBAN:  SK08 5200 0000 0000 1248 0320 
Tel: +421/31 552 30 96 
Fax: +421/31 550 40 21 
E.mail: marczellzoltan@hotmail.com 
(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a  
 
Názov: Dunstav D.S., s.r.o. 
Sídlo: Dunajskostredská 599, 929 01 Malé Dvorníky 
Zastúpený: Ing. Štefan Kiss, konateľ 
IČO: 36 249 378 
IČ DPH: SK2020198851 
Obchodný register: Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č. 13500/T 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu: 6618899027/1111 
Tel: +421/31 552 43 32 
Fax: +421/31 550 04 12 
(ďalej len „Zhotoviteľ”)  
 
 
I.  
Preambula 
  
1. Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlimitnú zákazku na uskutočnenie 
stavebných prác postupom verejnej súťaže, predmetom ktorej je zhotovenie diela „Cyklotrasy 
bez hraníc - 2. etapa výstavby – Mikroregión Klátovské rameno - zmena“. Oznámenie o 
vyhlásení verejného obstarávania na uskutočnenie predmetnej zákazky bolo uverejnené vo 
Vestníku verejného obstarávania č. 107/2015, dňa 02.06.2015, pod značkou : 11868 WYP. 
 

2. Na základe výsledku verejnej súťaže Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 10.09.2015 
podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník  zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva 
o dielo“), ktorej predmetom je zhotovenie diela „Cyklotrasy bez hraníc - 2. etapa výstavby – 
Mikroregión Klátovské rameno - zmena“. 

 
3. Dodatok k  zmluve o dielo je uzatvorený v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jeho 
obsahom sa nemení pôvodný predmet zákazky, nedopĺňajú a nemenia sa podstatným spôsobom 
podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov 
alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, 
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nezvyšuje sa cena plnenia alebo jeho časti, ani sa nemení ekonomická rovnováha zmluvy v 
prospech úspešného uchádzača.  

 
 
II.  
Predmet dodatku 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len 

„Dodatok č.1“), ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo nasledovne: 
 
2. V článku III. Zmluvy o dielo (Lehoty plnenia) sa odsek 1. mení nasledovne: 
 

„Lehota na vykonanie Diela je 40 (max 40) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy, najneskôr však do 12.10.2015.“ 

 
 
III. 
Záverečné ustanovenia  
 
1. Tento dodatok sa riadi zákonmi Slovenskej republiky. Všetky dokumenty týkajúce sa tejto 

zmluvy budú vyhotovené v slovenskom jazyku, Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa spravujú 
ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov 
a ostatných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania 
štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a  ods. 2 Občianskeho 
zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

 
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 10.09.2015. 

 
4. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch pričom Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a Zhotoviteľ 2 

rovnopisy, z ktorých každý má platnosť originálu. 
 
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 10.09.2015 zostávajú nezmenené. 

 
6. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že táto Zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju 

dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.  
 
 
 
V Malých Dvorníkoch, dňa: 10.09.2015          V Malých Dvorníkoch, dňa: 10.09.2015
  
 
 
 
 
Podpísaný           Podpísaný 
 
 
Objednávateľ:  Združenie obcí Mikroregión       Zhotoviteľ: Dunstav D.S., s.r.o. 
Klátovské rameno – Tőkési ág Kistérség 
Ing. Zoltán Marczell- štatutárny zástupca       Ing. Štefan Kiss, konateľ 


