
DODATOK Č. 1 
k Zmluve o dielo na poskytovanie projektových a inžinierskych činností uzatvorená podľa 

ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. V znení neskorších 

predpisov zo dňa 3.6.2020 (ďalej len „dodatok č. 1" alebo „dodatok“), uzatvorenej medzi: 

 

 

 

Obchodné meno: Obec Kecerovce 

Sídlo:   Obecný úrad č. 92, 04447 Kecerovce 

IČO:   00324299 

V mne obce koná: Miroslav Galas- Zaufal, starosta obce 

 
(ďalej len „Zmluvná strana 1") 

a 

 

Obchodné meno: VEQER, s.r.o. 

Sídlo:   Konventná 9, 81103 Bratislava 

IČO:   51 098 270 

Zapísanej:  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 

číslo 163680/B 

V mne ktorej koná: Ing.Ján Maňo, konateľ spoločnosti 

 

(ďalej len „Zmluvná strana 2") 

(Zmluvná strana 1 a Zmluvná strana 2 ďalej spolu ako „Zmluvné strany“) 

 
 

Preambula 
 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 3.6.2020 zmluvu o dielo na poskytnutie projektových 

a inžinierskych činností uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi  Objednávateľom  

(ďalej len „Zmluvná strana 1“) a Zhotoviteľom ( ďalej len „Zmluvná strana 2“), ďalej len 

„Zmluva“, na základe ktorej Zmluvná strana 2 poskytuje Zmluvnej strane 1 služby 

špecifikované v Zmluve.  

 

2. Zmluvné strany sa dohodli podľa článku 10. Záverečné ustanovenia, bodu 10.3 

v Zmluve o uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve v znení uvedenom ďalej v tomto dodatku. 

 

 

 

 

 



Článok. I. 
Predmet dodatku 

 

1. Článok 4. Platobné podmienky, bod 4.2 c.) Zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

 

Platobné podmienky za plnenie predmetu Zmluvy o dielo v rozsahu Článku 1. Predmet 

Zmluvy tejto Zmluvy sú stanovené dohodou zmluvných strán o vyplatení zvyšnej sumy 

50% z celkovej ceny stanovenej v článku 3. bod 3.1 a to vo výške 18.000,00 eur bez DPH 

( 21.600,00 eur s DPH) ihneď po vyhlásení „Výzvy Zvýšenia kapacít základných škôl“ 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s označujúcim 

aktuálnym kódom výzvy 07102-20-VO2. 

 

 
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté, ostávajú 

v platnosti. 

 
Článok II. 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 
 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku oboma 

Zmluvnými stranami. 

 

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý 

účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku. 

 

3. Právne vzťahy oboch zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi SR. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho 

pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V Kecerovciach, dňa 27.9.2022 

 

 

 

_______________________ 

Zmluvná strana 1 

Obec Kecerovce 

Miroslav Galas-Zaufal 

V Bratislave, dňa 27.9.2022 

 

 

 

_______________________ 

Zmluvná strana 2 

VEQER, s.r.o. 

Ing.Ján Maňo, konateľ spoločnosti 

 

Jan Mano
V E Q E R, s.r.o.


