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Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 14.10.2019  
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“) 

 

1.1 Objednávateľ :  

 Názov: Mesto Trebišov 

 Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov  

 Štatutárny orgán: PhDr. Marek Čižmár - primátor  

 Osoba poverená na prevzatie diela: Mgr. Miroslav Cabada 

 IČO: 00331996  

 DIČ: 2020773590  

 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

 Číslo účtu:  1585201151/0200 

 IBAN: SK73 0200 0000 0015 8520 1151 

 (ďalej aj len ako „objednávateľ“) 

                            

1.2 Zhotoviteľ: 

 Názov: Pavol Benetin - ALFA TRONIK    

 Sídlo:  Čsl. armády 3507/38, 075 01 Trebišov 

 Štatutárny orgán: Pavol Benetin  

 IČO: 14337037  

 DIČ:  1020696006 

 IČ DPH:  SK1020696006 

 Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

 IBAN:  SK73 0200 0000 0001 0584 8622  

 BIC: SUBASKBX 

 Zhotoviteľ je zapísaný v 811-3335 

 (ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)  

Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a 

spoločne aj ako „zmluvné strany“. 

 

Článok 1 

Predmet dodatku 

1.1 Predmetom tohto dodatku je zmena Zmluvy o dielo zo dňa 14.10.2019 (ďalej iba 

zmluva) na zhotovenie diela: „Rozšírenie mestského kamerového systému – Mestský 

park“ (ďalej spolu len „Dielo“). Tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanoveniami § 

18 ods. 1 písm. e) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom 

obstarávaní"). Zmena zmluvy je vyvolaná potrebou opravy zrejmých chýb v písaní 

a táto zmena nemá dopad na predmet zmluvy a ani na jej finančné plnenie. 

1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že znenie Zmluvy sa mení takto: 

a) Znenie článku 2 ods. 2.1  sa nahrádza znením: 

Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania pre podlimitnú 

zákazku v zmysle § 112 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“) a na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 

12.09.2019, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 
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Článok 2 

Záverečné dojednania 

 

2.1 Ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti 

a účinnosti v pôvodnom znení. 

2.2 Zmluvné strany si tento Dodatok pozorne prečítali a prehlasujú, že jeho text im je 

zrozumiteľný, jeho význam zrejmý a určitý, a že tento Dodatok je prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle a nebol uzavretý pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, 

čo potvrdzujú  svojimi vlastnoručnými podpismi. 

2.3 Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, dva rovnopisy pre dodávateľa a štyri pre 

objednávateľa. 

2.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi orgánmi oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom 

sídle objednávateľa. 

 

V Trebišove dňa: 29.11.2019     V Trebišove dňa: 29.11.2019 

 

Za objednávateľa:      Za dodávateľa: 

 

 

 

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

PhDr. Marek Čižmár     Pavol Benetin - ALFA TRONIK 

           primátor        

 

 
 
 
 


