
DODATOK č. 1 
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 6.11.2015 

uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 
 

medzi: 

Objednávateľ: 

Special Service Intenational, spol. s.r.o.  
so sídlom Nevädzova 6C, 821 01  Bratislava 

IČO: 47961066 

DIČ: 2021932913 

zastúpený konateľom: Zdeňek Pařízek  

tel.: +420 777 722 342 

e-mail: obchod@ssi.cz 

bankové spojenie: SK51 1100 0000 0029 4146 1342 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ: 

Technické služby mesta Svit 

So sídlom Štúrova 87, 059 21  Svit 

IČO: 00186864 

DIČ: 2021212545 

zastúpený: Miroslav Vojsovič, riaditeľ 

tel.: +421 918 065 026 

e-mail: riaditel.ts@svit.sk 

bankové spojenie: 1386557753/0200 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

 
Článok I 

PREAMBULA 
    
Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej tiež označovaní jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ a spoločne aj 
ako „Zmluvné strany“) uzatvárajú medzi sebou na základe vzájomnej dohody tento Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo zo dňa  (ďalej len Zmluva), ktorým sa menia alebo dopĺňajú nižšie špecifikované 
články Zmluvy. 
 
Tento Dodatok č.1 je koncipovaný tak, že buď niektoré body jednotlivých článkov Zmluvy sú 
nahradené novými bodmi uvedenými v tomto Dodatku č. 1 (uvedie sa „sa mení znenie bodu ..., 
ktorý po zmene znie nasledovne:“) pri zachovaní totožného číslovania bodov v Zmluve i Dodatku 
č. 1 a/alebo sú doplnené ďalšie nové body v danom článku uvedené v tomto Dodatku č. 1 (uvedie 
sa „sa dopĺňajú body ...... v  nasledovnom znení:“) a v tomto prípade sa v číslovaní bodov pokračuje. 

 

 
Článok 2  

PREDMET DODATKU č. 1 
 
V Článku II. Zmluvy PREDMET ZMLUVY sa dopĺňajú body 7 a 8 v nasledovnom znení: 
 

7. Predmetom plnenia je aj „Letná údržba zelene v OC Forum“ za nasledovných podmienok: 
8. Rozsah plnenia: 
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a) úprava polámaných výhonov, 
b) odstránenie nežiaducich burín  
c) prihnojenie podľa potreby interiérových rastlín v kontajnerových nádobách. 
d) vonkajšiu údržbu spočívajúcu v pokosení trávnatých plôch, 
e) reze trvalých drevín vysádzaných v pásoch , ich odburinení, 
f) polievaní podľa potreby vyplývajúcej z priebehu počasia počas roka.  

 
 
 
V Článku III. Zmluvy MIESTO A DOBA PLNENIA sa dopĺňajú body 3. a 4. v nasledovnom 
znení: 
 

3. Miestom dodania plnenia podľa čl. II bod 7. a 8. sú chodby OC Forum Poprad a trávnaté 
plochy v okolí budovy OC Forum Poprad. 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predmet plnenia uvedený v čl. II bod 7. a 8. tak, že 
predmet plnenia vykonávaný v  interiéri bude vykonávaný nepretržite odo dňa podpisu 
Dodatku č. 1 k Zmluve a predmet plnenia vykonávaný v exteriéri bude vykonávaný v čase 
vegetácie. 

 
 
V Článku IV. Zmluvy CENA  DIELA sa dopĺňa bod 2. v nasledovnom znení: 
 

2. Cena za plnenie predmetu zmluvy uvedenom v čl. II bod. 7. a 8. je stanovená dohodou 

zmluvných strán mesačne vo výške 400,- € bez DPH. 

 
 
V Článku VI. Zmluvy ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU sa dopĺňa bod 3. a bod 4. v nasledovnom 
znení: 
 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu spôsobenú na rastlinách zákazníkmi objednávateľa. 
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu spôsobenú na rastlinách nevhodným umiestnením 
kontajnerov s rastlinami v priestoroch so silným prievanom objednávateľom. 
 
 

Článok 3 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami 
oboch Zmluvných strán. 
 
Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatok č.1  ostávajú nedotknuté. V prípade, ak 
by znenie tohto Dodatok č.1 bolo v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy, prednosť má znenie 
tohto Dodatok č.1. 
 
Tento Dodatok č.1 je výrazom pravej a slobodnej vôle Zmluvných strán, ktorí k nemu pristupujú 
po zrelej úvahe, bez akéhokoľvek nátlaku na svoju osobu, na dôkaz čoho k jeho textu pripájajú 
svoje vlastnoručné podpisy. 
 
Tento Dodatok č.1 je možné meniť či dopĺňať výlučne písomne a to na základe vzájomnej dohody 
Zmluvných strán. 
 
Prípadná neplatnosť alebo neúčinnosť jednotlivých ustanovení tohto Dodatok č.1  nezakladá jeho 
neplatnosť ako celku. 
 



Tento Dodatok č.1  je vyhotovený v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej záväznosti, z ktorých 
každá Zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. 
 
 
V Poprade, dňa 24.2.2016 
 
 
              v.r.         v.r. 
Za objednávateľa:        Za zhotoviteľa: 
Zdeňek Pařízek       Miroslav Vojsovič 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 


