
Dodatok č. 1 
k Zmluve o spolupráci a poskytnutí služieb  

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb.  Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov na zákazku   

„Realizácia činnosti projektového manažmentu, inžinierskej činnosti  a stavebného 

a technického dozoru projektu výstavby  náhradných nájomných bytov a nájomných bytov  

Muchovo Námestie zo dňa 15.07.2020 (ďalej len „Dodatok“) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
so sídlom:  Primaciálne nám. 1, Bratislava 
zastúpený: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor  
IČO: 00 603 481 
DIČ: 2020372596 
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu, IBAN: SK28 7500 0000 0000 2582 8023 
(ďalej ako „Hlavné mesto“) 
 
a 
 
METRO Bratislava a.s.  
so sídlom:  Primaciálne nám. 1,Bratislava 
štatutárny zástupca:   JUDr. Zuzana Kolláriková, predsedníčka predstavenstva 
                                    Mgr. Albín Mráz, člen predstavenstva               
IČO:  35 732 881 
DIČ:  2020268910 
IČ pre DPH:  SK2020268910 
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu, IBAN: SK78 7500 0000 0040 0809 4126 
(ďalej ako „Spoločnosť“)   
 
(obidve zmluvné strany ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
 
 

Článok I. 
 

V súlade s ust. Článku XI. bod 2 Zmluvy o spolupráci a poskytnutí služieb zo dňa 15.07.2020 
(ďalej len „Zmluva“) sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení  Dodatku k Zmluve  
v nasledovnom znení: 
 
1. Článok IV. Refakturácia vynaložených nákladov a odmena Spoločnosti za plnenie  

predmetu Zmluvy sa mení nasledovne: 
 
       V bode 4 sa za písmeno a) vkladá písm. b), c), d) a e) v znení: 
 

„b) Sumu 7.571,20,- EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou Ing. Jaroslavovi Biehunkovi 
na základe Dohody o vykonaní práce – Vypracovanie finančnej analýzy financovania 
projektu; 

 
c) Sumu 380,- EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti TreeGarden s.r.o., so 

sídlom Rybárska 626/38B, 900 43 Hamuliakovo, IČO: 44 788 142 na základe 
objednávky na vypracovanie dendrologického prieskumu – Polyfunkčný súbor – 
Muchovo námestie, objednávka č. 181/15.05.2020 ObjMB019, faktúra č. 142020; 



 
d) Sumu 1.290,- EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou spoločnosti GEOASPEKT s.r.o., 

so sídlom Znievska 28, 851 06, IČO: 36 666 726 na základe Rámcovej zmluvy o dielo 
na geodetické služby – Geodetické práce a činnosti a zameranie parkovacej plochy pre 
projekt zo dňa 18.05.2020, faktúra č. 2020/010; 

 
e) Sumu 800,- EUR bez DPH, uhradenú Spoločnosťou Ing. Jane Bendžalovej, so sídlom 

Palkovičova 5, DIČ: 1024997446 na základe objednávky na vypracovanie znaleckého 
posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pre účely prevodu nehnuteľného majetku 
INPAKO II, objednávka č. 161/08.04.2020 ObjMB013, faktúra č. 04/2020.“ 

 
2. Článok V. Zmluvy Fakturačné a platobné podmienky sa bod 5 a 7 mení nasledovne: 

 
„5. Spoločnosť je oprávnená vyhotoviť a doručiť faktúru Hlavnému mestu na úhradu 
Odmeny podľa čl. IV. bod 5 Zmluvy do 15-teho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bol Spoločnosťou plnený predmet tejto Zmluvy (za predpokladu odsúhlasenia 
Súpisu  poskytnutých služieb Hlavným mestom), prípadne neskôr, najneskôr však do 
uplynutia premlčacej doby na úhradu Odmeny podľa čl. IV. bod 5 tejto Zmluvy,  a to v 
písomnej forme v 3 (troch) rovnopisoch a taktiež v elektronickej forme vo formáte MS 
Excel, pričom prílohou faktúry bude Súpis  poskytnutých služieb Spoločnosťou za 
príslušný mesiac.“ 
 
„7.Spoločnosť je oprávnená vyhotoviť a doručiť faktúru na úhradu nákladov podľa čl. 
IV. bod 2 a/alebo 3 tejto Zmluvy do 15-teho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 
ktorom bol Spoločnosťou  prostredníctvom subdodávateľa plnený predmet tejto Zmluvy 
(za predpokladu odsúhlasenia Výkazu plnení subdodávateľov Hlavným mestom 
postupom podľa tejto Zmluvy), a to v písomnej forme v 3 (troch) rovnopisoch a taktiež 
v elektronickej forme vo formáte MS Excel, pričom prílohou faktúry bude výkaz plnení 
subdodávateľov za príslušný mesiac, prípadne neskôr (najmä v prípadoch neskoršieho 
odsúhlasenia Výkazu plnení subdodávateľov v príslušnom mesiaci Spoločnosťou), 
najneskôr však do uplynutia premlčacej doby na úhradu nákladov podľa čl. IV. bod 2 
a/alebo 3 tejto Zmluvy. Spoločnosť je oprávnená vyhotoviť a doručiť faktúru na úhradu 
nákladov podľa čl. IV. bod 4, písm. a) tejto Zmluvy do 15-teho dňa mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudla účinnosť táto Zmluva, a faktúru na 
úhradu nákladov podľa čl. IV. bod 4, písm. b) až e) tejto Zmluvy do 15-teho dňa mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudol účinnosť Dodatok č. 1 k Zmluve, 
prípadne neskôr, najneskôr však do uplynutia premlčacej doby na úhradu nákladov 
podľa čl. IV. bod 4, písm. a) až e) tejto Zmluvy.“ 

 
Článok II. 

 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, vrátane jej príloh zostávajú týmto Dodatkom nedotknuté. 

 
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami Zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Hlavného 
mesta podľa ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov.   
 

3. Nevymožiteľnosť, či neplatnosť ktoréhokoľvek z ustanovení tohto Dodatku nemá vplyv na 
vymožiteľnosť, či platnosť ostatných ustanovení tohto Dodatku, pokiaľ z povahy alebo 
obsahu tohto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelený od ostatného obsahu tohto 
Dodatku. 

 



4. Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v 4 rovnopisoch s hodnotou originálu, z toho 
2 vyhotovenia obdrží Hlavné mesto a 2 vyhotovenia obdrží Spoločnosť.   
 

5. Zmluvné strany na záver vyhlasujú, že s obsahom Dodatku sa riadne oboznámili, na čo 
mali dostatok časového priestoru, prečítali si ho, obsahu rozumejú, nemajú proti obsahu 
žiadne námietky a výhrady a Dodatok je vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle, ich 
zmluvná voľnosť nie je obmedzená. 
 

6. Na znak prejavu svojej slobodnej a vážnej vôle a súhlasu s obsahom Dodatku  Zmluvné 
strany tento Dodatok podpisujú.  

 

 

 

 
Bratislava                                                            Bratislava                  

 
 

Hlavné mesto                                                       METRO Bratislava a.s.  
Slovenskej republiky Bratislava  

 
 

..............................................                               ..................................................... 
Ing. arch. Matúš Vallo                                           JUDr. Zuzana Kolláriková, v.r. 
primátor                                                               predsedníčka predstavenstva                                                  

      v. z. Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r.            
      1. námestníčka primátora 
                                                                              ...................................................... 
                                                                                     Mgr. Albín Mráz, v.r. 
                                                                                   člen predstavenstva 

 
 


