Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo „Rekonštrukcia strojovne VZT kongresovej sály a rekonštrukcia
systému vykurovania a chladenia vo veľkej zasadačke, v objekte Hlboká cesta 2
MZVEZ SR“
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov(ďalej len „Obchodný zákonník“),

zo dňa 24.9.2020 (ďalej len „zmluva“)
(ďalej len „dodatok č. 1“)
Čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT(BIC):
zastúpený:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2, 833 36Bratislava
00699021
2020879344
SK2020879344

Ing. Tibor Králik,
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky a všeobecnej správy
Ing. Eva Bezáková,
riaditeľka odboru investícií, nehnuteľností a služieb

(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
KOLTEN, spol. s r.o.
Sídlo:
Severná ulica I, 2424/33, 971 01 Prievidza
IČO:
363 477 79
DIČ:
2022060722
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT(BIC):
Konajúci/zastúpený:
Ing. Kolář Rastislav
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd. Sro, vložka č.16036/R
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s článkom 15 ods. 15.1 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto
Dodatku č. 1 s nasledovným obsahom:

1.

Čl. II.
Predmet dodatku
Dodatok č. 1 sa vyhotovuje z dôvodu mimoriadnej situácie, spôsobenej šírením
vírusu COVID-19 a vyhláseného núdzového stavu.

2.

Na základe skutočností uvedených v Čl. II. ods. 1. Dodatku č. 1 sa doterajší
termín vykonania a odovzdania diela uvedený v Článku 4 ods. 4.1 zmluvy ruší a
nahrádza sa novým termínom.

3.

V článku 4 Čas vykonávania diela sa pôvodné znenie ods. 4.1 zmluvy nahrádza
novým znením nasledovne:

„4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo,
t.j. vykonať dielo, najneskôr do 2.3.2021. Bežný pracovný čas, kedy je možné dielo
vykonávať je v pracovných dňoch od 7:00 do 18:00, v mimoriadnych prípadoch je možné
po predošlej dohode vykonať niektoré práce v nevyhnutnom rozsahu aj mimo bežného
pracovného času.“

Čl. III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté dodatkom č.1, zostávajú naďalej platné a účinné.

2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch , ktorých každý má platnosť originálu.
Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a objednávateľ obdrží 3 rovnopisy.

3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády Slovenskej republiky.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na
znak toho, že jeho obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho vlastnoručne
podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

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

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

Ing. Tibor Králik

Ing. Rastislav Kolář

generálny riaditeľ sekcie
ekonomiky a všeobecnej správy

konateľ

...........................................................
Ing. Eva Bezáková
riaditeľka odboru
investícií, nehnuteľností a služieb

