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Dodatok č. 1 k zmluve č. 277/2021/RSM zo dňa 27.10.2021 
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) 
(ďalej aj ako „Dodatok č. 1“) 

 

ČL. 1 
Zmluvné strany 

 
1. 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:  Mgr. Michalíková Monika 
Telefón:    +421 918 117 052 
Email:    monika.michalikova@dubnica.eu 

  (ďalej aj ako „Objednávateľ“) 

 

2. mmcité sk s.r.o.  

Sídlo:     Brnianska 2, 91105 Trenčín 
IČO:     36 320 854 
DIČ:    2020178820 
bankové spojenie:   ČSOB a.s. 
Číslo účtu:   SK70 7500 000 0003 1146 0063 
zastúpený:   Ing. Aleš Bakoš, konateľ 
osoby oprávnenie na rokovanie 
vo veciach Zmluvy:  Leonard Ulman, na základe splnomocnenia 
Telefón:    +421 917 963 850  
Email:    l.ulman@mmcite.sk 

       (ďalej len ako „Dodávateľ“) 
 
 

 
PREAMBULA  

Objednávateľ a dodávateľ uzatvorili dňa 27.10.2021 Kúpnu zmluvu č. 277/2021/RSM 
predmetom ktorej bola „Výroba, dovoz a osadenie 10 kusov autobusových prístreškov na 
vybrané lokality v meste Dubnica nad Váhom“ (ďalej ako „Zmluva“) za podmienok 
dohodnutých v Zmluve. Zmluvné strany sa v súlade s Čl. V Záverečné ustanovenia, bod 5.2 
Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Čl. II. tohto Dodatku č. 1. 
Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ  nemohol pri vynaložení 
náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.  
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ČL. 2 
Predmet dodatku 

 
1. Pôvodný text čl. III. Zmluvné podmienky bod 3.2 Lehota plnenia Zmluvy sa nahrádza novým 

textom, ktorý znie:  

Dodávateľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy  v lehote do 6 týždňov od odovzdania staveniska 
objednávateľom. Objednávateľ odovzdá dodávateľovi stavenisko v dohodnutom termíne 
a stave, formou zápisu. 

 

2. Pôvodný text  čl. IV. Zmluvná cena a platobné podmienky  bod 4.2.1 Platobné podmienky sa 
nahrádza novým textom, ktorý znie: 
 
Objednávateľ uhradí Dodávateľovi cenu za tovar na základe dvoch čiastkových faktúr 
vystavených Dodávateľom a doručených Objednávateľovi. Právo Dodávateľovi vystaviť faktúru 
vzniká:  
a) po písomnom odovzdaní a prevzatí tovaru – autobusových prístreškov je Dodávateľ 

oprávnený vystaviť faktúru vo výške 50.914,18 EUR bez DPH (slovom 
päťdesiatpäťtisícdeväťstoštrnásť EUR osemnásť centov)  

b) po osadení 10 kusov autobusových prístreškov s reklamnými vitrínami - citylight na 
vybraných lokalitách v meste Dubnica nad Váhom a prevzatí Objednávateľom je Dodávateľ 
oprávnený vystaviť faktúru na zvyšnú sumu vo výške 4.240,26 EUR bez DPH (slovom 
štyritisícdvestoštyridsať EUR dvadsaťšesť centov) 
 

Čl. 3 
Záverečné ustanovenia 

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

verejnom obstarávaní. 
2. 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. 

3. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnemu 
režimu ako Zmluva. 

4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri 
(3) rovnopisy a Zhotoviteľ jeden (1) rovnopis. 

5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a 
účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka. 

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené. 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol 

uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak  súhlasu  bez akýchkoľvek 
výhrad Dodatok č. 1 pri plnom  vedomí podpisujú. 
 

 
V Dubnici nad Váhom, dňa 20.12.2021                                     V Trenčíne, dňa 20.12.2021     
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Za Objednávateľa      Za Dodávateľa    
 
                    
                                             
––––––––––––––––––             ––––––––––––––––––––  
Mgr. Peter Wolf, primátor mesta            Leonard Ulman, obchodný riaditeľ 
                                                                                             
  
 

 


