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DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 259/2020/RSM 
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 
 

medzi zmluvnými stranami: 
 
1. OBJEDNÁVATEĽ                    : Mesto Dubnica nad Váhom 
sídlo  : Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, 

Slovensko 
IČO       : 00317209  
DIČ      : 2021339276 
číslo účtu      :  SK03 5600 0000 0044 0503 3001  
zastúpený           :  Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
2. ZHOTOVITEĽ           : e-Point communications Slovakia, s.r.o. 
sídlo       : Tolstého 5, 811 06 Bratislava     
IČO       : 51 885 212 
DIČ       : 2120827082 
IČ DPH:     : SK2120827082 
zastúpený      : Maroš Adamovič – konateľ spoločnosti 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana” alebo spoločne ako „Zmluvné strany“) 
 

Preambula 

Zmluvné strany uzavreli dňa 28.08. 2020 Zmluvu o dielo č. 259/2020/RSM v súvislosti so zhotovením, 
dodávkou a inštaláciou Diela – platobného kiosku (ďalej len „Zmluva“).   
 
Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba výkonu ďalších, nepredvídateľných prác, ktoré 
neboli zahrnuté v rozpočte. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri 
vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.  
 
Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XI Záverečné ustanovenia, ods. 11.2 dohodli na zmenách Zmluvy, 
ktoré sú bližšie špecifikované v Článku I. tohto Dodatku č. 1.  
 

Článok I. 
Predmet Dodatku 

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán na zmene Článku II Čas a miesto plnenia a na 
zmene Článku III Cena Diela a platobné podmienky.     

 
2. Pôvodný text Článku II Čas a miesto plnenia, ods. 2.4 sa nahrádza novým textom, ktorý znie:  

 
„2.4 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo na miesto dodania v lehote do 14.01.2021 a to za 
podmienky splnenia všetkých Objednávateľových povinností obsiahnutých v bodoch 2.2 a 2.3 tejto 
Zmluvy. Lehota podľa predošlej vety sa predlžuje o čas, počas ktorého Objednávateľ nesplnil svoje 
povinnosti podľa bodov 2.2 a 2.3 tejto Zmluvy.“ 

 

3. V Prílohe č. 2 Popis funkcií programového vybavenia a špecifikácia technických prostriedkov 
dochádza k doplneniu podložky pod kiosk – závažia, z dôvodu zmeny spôsobu upevnenia kiosku. Na 
základe uvedeného sa pôvodný text Článku III Cena Diela a platobné podmienky ods. 3.1. nahrádza 
novým textom, ktorý znie: 
 

„3.1 Cena za Dielo podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 10 246,00 
EUR bez DPH. DPH 20% činí 2 049,20 EUR. Cena celkom s DPH činí 12 295,20 EUR.“ 
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Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. 1 je záväznou súčasťou Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom 
upravené zostávajú nezmenené.  
 

2. Pokiaľ v tomto Dodatku č. 1 nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka  a 
ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

 
4. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z.. o 

verejnom obstarávaní.  
 
5. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania 

a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní. 

 
6. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis 

a Objednávateľ jeden rovnopis.   
 
7. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1  pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý 

slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 
 
 
V Dubnici nad Váhom, dňa  14.01.2021 
                      
Za Objednávateľa    Za Zhotoviteľa    
 
              
  
                                             
––––––––––––––––––                    ––––––––––––––––––––  
Ing. Dana Mutalová       Maroš Adamovič  
Na základe poverenia      konateľ spoločnosti 
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Príloha č. 2 
Popis funkcií programového vybavenia a špecifikácia technických prostriedkov 
 
Predmetom dodania je Platobný kiosk: 
 
- Konštrukcia stojanová – voľne stojaci KIOSK so závažím (Podložka pod kiosk – závažie, hrúbka 

20 mm, lakované RAL, navarené skrutky pre upevnenie kiosku) 
- Dotykový display 
- Možnosť vygenerovania (navolenia) typu platby a sumy (cca 100 druhov poplatkov) 
- Platba bezhotovostná bankovou kartou -čítačka kariet, bezkontaktná čítačka kariet 
- Čítačka čiarového kódu a OR kódu -realizácia platby na základe importovaných údajov 
- Tlač potvrdení o platbe (2x v prípade poplatkov) 
- Pripojenie do siete LAN + bezpečnostný SW 
- Certifikáty zhody pre elektrické zariadenia a certifikáty o elektromagnetickej kompatibilite 
- Ostatné -doprava. montáž, nastavenie (naprogramovanie) SW, skúšky, školenie, ... 


