
DODATOK Č. 1 
K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 08.02.2022

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 
znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Bankové spojenie:
IBAN:

Obchodné meno: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava
Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ

e-mail: vo@spravaciest.sk
(ďalej aj len ako „Objednávateľ)

IČO: 37847783
DIČ: 2021777516
telefón: + 421 33 5531287

a

Zhotovíte!’:

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu, Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21753/T
Obchodné meno: CS, s.r.o.

Bankové spojenie: 
IBAN:

Sídlo: Strojárenská 5487, 917 02 Trnava
Zastúpený: Ing. Igor Baďura, konateľ, Ing. Miroslav Marcian, PhD., konateľ

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ

IČO: 44101937
DIČ: 2022578954
IČ DPH: SK2022578954
telefón: 033/2933290
e-mail: cstt@cstt.sk

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) sa v súlade s §18 ods. 1 písm. e) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a v zmysle Článku XIV. Ods. 2 Zmluvy o dielo zo dňa 08.02.2022 (ďalej len „Zmluva“) 
dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“) nasledovne:

Článok I.
j Predmet Dodatku i

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa mení nasledovne :

1. Článok X. Zodpovednosť za vady a záruka , ods. 3 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným 
znením :

Záručná doba na stavebné práce je 8 rokov odo dňa prevzatia diela Objednávateľom.



Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 1, zostávajú v platnom pôvodnom 
znení.

2. Dodatok č. 1 k Zmluve sa vyhotovuje v štyroch (4) exemplároch, z ktorých si po ich podpise dva (2) 
ponechá Objednávateľ a dva (2) Zhotoviteľ.

3. Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a 
zrozumiteľné. Dodatok č. 1 k Zmluve je uzavretý za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, 
omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Za Objednávateľa:

V Trnave, dňa.........IZ...PP.'...?.??.?.

Za Zhotoviteľa:

V Trnave, dňa. J.A..Q6....2022

v.r. v.r.

Ing. Dalibor Trebichalský 
riaditeľ SÚ C TT.SK

Ing. Igor Baďura
konateľ CS./sa^a^^


