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Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 338/2022/OddŠ 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

(ďalej len „Zmluva“) 
 

Zmluvné strany 
Objednávateľ: 
Obchodné meno:   Mesto Dubnica nad Váhom      
Sídlo:    Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom    
IČO:     00317209 
DIČ:     2021339276 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s., pobočka Dubnica nad Váhom 
Číslo účtu:    SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
zastúpený:   Mgr. et Mgr. Peter Wolf 
osoby oprávnenie na rokovanie 
vo veciach Zmluvy:  Ing. Eva Granátová 
Telefón:    +421 42 4455745 
Email:    eva.granatova@dubnica.eu 
(ďalej len ako „Objednávateľ“) 
 
Dodávateľ: 
Obchodné meno:   ŠTUDIO – 21 plus, s.r.o. 
Sídlo:     Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava 
IČO:     35765607 
DIČ:    2020274795 
bankové spojenie: VUB, a.s. 
Číslo účtu:   SK81 0200 0000 0022 0249 1353 
zastúpený:   Mgr. Jana Juríková 
osoby oprávnenie na rokovanie 
vo veciach Zmluvy:  Dávid Baráth  
Telefón:    +421 903 700 504, 02/43427212 
Email:    d.barath@studio21.sk; info@studio21.sk 
(ďalej len ako „Dodávateľ“) 
 

 Preambula 
 

Zmluvné strany uzavreli dňa 26.08.2022 v súvislosti s realizáciou zákazky s názvom „Prístrešky a cyklostojany pre školy“ 
Zmluvu o dielo č. 338/2022 (ďalej len „Zmluva“).  Zmluvné strany sa v súlade s bodom 5.2 Čl. V. Záverečné ustanovenia 
dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku č. 1. 
 

Článok I. 
Predmet Dodatku 

 
Objednávateľ získal na predmet zákazky dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „MDV 
SR“) na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky.  Predmet zákazky bude v zmysle Zmluvy o poskytnutí 
dotácie priamo financovaný z finančných prostriedkov poskytnutých  MDV SR. Nakoľko ku dňu uzavretia Zmluvy nebola 
uzavretá Zmluva o poskytnutí dotácie medzi Objednávateľom a MDV SR, zmluvné strany sa dohodli na zmene 
pôvodného textu v bode 3.2. Čl. III. Zmluvy, ktorý sa nahrádza novým textom v znení: 
 

„III. Zmluvné podmienky 
 
3.2 Lehota plnenia Zmluvy: do 3 kalendárnych mesiacov od okamihu písomného alebo emailového oznámenia 

Objednávateľa Dodávateľovi o tom, že  Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretej medzi Objednávateľom a MDV SR 

nadobudla účinnosť a že celá výška dotácie z MDV SR poskytnutá Objednávateľovi v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie 

je už na bankovom účte Objednávateľa.“ 
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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 dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 
4. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z.. o verejnom obstarávaní.  
 
5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Dodávateľ 

dostane jeden rovnopis.   
 
6. 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 ........................                                             V Bratislave, dňa ........................          
                      
 

Za Objednávateľa      Za Dodávateľa    
 
                    
                                             

––––––––––––––––––                  ––––––––––––––––––––  
   Mgr. et Mgr. Peter Wolf                Mgr. Jana Juríková 
         primátor mesta                                                                                        konateľka spoločnosti 

 
 

    
 
 
 
 
 
 


