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Číslo dodatku č. 1 objednávateľa: 191/2021/5.2.1 

Číslo dodatku č. 1 zhotoviteľa: 

 

DODATOK č. 1   

k ZMLUVE O DIELO - Zmluve o geologických prácach pre časť 5 

(uzatvorený podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

(číslo zmluvy objednávateľa: 52/2019/5) 

 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 
51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov a zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov na projekt „Geologický prieskum vybraných pravdepodobných 
environmentálnych záťaží (2)“ pre časť 5. (ďalej len „dodatok č. 1“) uzatvorený medzi 
zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ: 

názov:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
sídlo:  Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava  
zastúpený:  Ján Budaj, minister 
IČO:  42 181 810 
DIČ:  2023106679   
bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN refundácie:  SK14 8180 0000 0070 0038 9046 
IBAN zálohové platby: SK89 8180 0000 0070 0038 9054 
tel.:  02 /5956 1111  
(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ:   Skupina dodávateľov pod názvom „IN-GROUP“ tvorená 

spoločnosťami: 

obchodné meno:  IN SITU P & R s.r.o. 

sídlo:  Malá 15, 811 02 Bratislava 
štatutárny zástupca:     JUDr. Jozef Pojdák, konateľ 
IČO:  31 397 794 
DIČ:  2020306156 
IČ DPH:  SK2020306156 
bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
IBAN:   SK23 1100 0000 0029 2689 7199 
tel.:  +421 2 5441 4569 
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zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, 
vložka číslo 9177/B 

 
a 
 
 
obchodné meno:  HES – COMGEO, a.s. 

sídlo:  Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica 
štatutárny zástupca:     Ing. Patrik Reisel, predseda predstavenstva 
IČO:  17 325 277 
DIČ:  2020457780 
IČ DPH:  SK2020457780 
bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka 

zahraničnej banky 
IBAN:   SK74 1111 0000 0014 9252 4007 
tel.:  +421 910 866 822 
zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, 

vložka č. 1210/S 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

 

I. 

Predmet dodatku č. 1 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo – Zmluva o geologických prácach pre časť 5 
na projekt „Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží 
(2)“, číslo zmluvy objednávateľa: 52/2019/5 uzatvorená medzi objednávateľom a 
zhotoviteľom dňa 20.02.2019 (ďalej len „zmluva“) sa na základe tohto dodatku č. 1 v zmysle 
čl. 14 bodu 14.1 zmluvy mení nasledovne:  

 

1. V článku 3 zmluvy sa mení bod 3.1 a po zmene bude znieť nasledovne: 

„3.1 Dielo bude zhotoviteľom ukončené a objednávateľovi odovzdané ako celok v zmysle 

objednávateľom potvrdeného Finálneho preberacieho protokolu podľa článku 4 tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať a odovzdať celé Dielo objednávateľovi najneskôr 

do 42 (štyridsiatich dvoch) mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.“ 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo v zmysle zmien podľa bodu 1 tohto článku 
zostáva nezmenená.  

3. Dôvodom zmeny zmluvy v zmysle dodatku č. 1 je spomalenie geologických prác na 
niektorých lokalitách v súvislosti s pretrvávaním pandemického stavu súvisiaceho so 
šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 na území Slovenskej republiky. 
Uzavretím dodatku č.1 sa nemení charakter zmluvy. 
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II.  

 Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 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.  

2. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú 
v platnosti bez zmeny v doterajšom znení. 

3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tohto dodatku č. 1 je, alebo sa stane, neplatným, 
neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo 
vykonateľnosť ostatných ustanovení tohto dodatku č. 1, pokiaľ to nevylučuje v zmysle 
príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa 
zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tohto dodatku 
č. 1 je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie 
ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných 
strán v čase uzatvorenia tohto dodatku č. 1. 

4. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený a podpísaný v ôsmich (8) rovnopisoch, z ktorých dva (2) 
rovnopisy obdrží zhotoviteľ a šesť (6) rovnopisov obdrží objednávateľ. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku č. 1, že tento dodatok 
č. 1 uzavreli slobodne, vážne, po vzájomnej dohode, že si ho prečítali, jeho obsahu rozumejú 
a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.  
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Za objednávateľa: 

 

V Bratislave dňa 

 Za zhotoviteľa: 

 

V Bratislave dňa 

 

 

 

........................................................... 

Ján Budaj 

minister 

Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky 

 

.......................................................... 

JUDr. Jozef Pojdák 

konateľ 

IN SITU P & R s.r.o. 
 

 
 
 

V Bratislave dňa 

 

 
 
 
 

......................................................... 

Ing. Patrik Reisel 

predseda predstavenstva 

HES – COMGEO, a.s. 

 

  

  

 


