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Dodatok č. 1 

K ZMLUVE O DIELO č. 38/2022/2 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

(ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) 
(ďalej aj ako „Zmluva“) 

 
Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

1.1 Objednávateľ:  
 
Názov:    Obec Chtelnica 

Sídlo:       Nám. 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica 

Štatutárny zástupca:  Ing. Ján Horváth - starosta 

IČO:   00312584 

DIČ:     2020530886 

Bankové spojenie:   

číslo účtu v tvare IBAN:   

 (ďalej aj ako „Objednávateľ“) 
 
a 
 
1.2 Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:                            BALA, a.s. 
Sídlo:                    Veľká Budafa 66, 930 34 Holice 
Registrácia:                                Okresný súd Trnava, oddiel Sa, vl.č. 10074/T   
Zastúpený:     Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva 
IČO:                                                   36 228 427  
IČ DPH:                   SK2020196596 
DIČ:                    2020196596 
Bankové spojenie:                          VÚB, a.s., č.ú. SK26 0200 0000 0012 7079 0756 
                                                           SLSP, a.s., č.ú. SK52 0900 0000 0050 6205 2319 
Tel.:                      031/5623141 
Email:                                                bala@bala.sk  
Zástupca vo veciach technických: Ing. Juraj Nagy 
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
 

 
Čl. II 

PREAMBULA 
 

Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky „Centrum integrovanej zdravotnej 
starostlivosti Chtelnica“,  ktorého Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku 
verejného obstarávania (ďalej aj ako „Verejné obstarávanie“). V rámci Verejného obstarávania bol 
Zhotoviteľ úspešným uchádzačom. Zdroje na úhradu časti ceny za dielo budú plynúť z nenávratného 
finančného príspevku poskytnutého Európskou úniou a Štátnym rozpočtom SR sa Zmluvné strany. za 
účelom úhrady časti ceny za dielo, ktorá zodpovedá sume neoprávnených výdavkov z vlastných 
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zdrojov objednávateľa vo výške 425 125,85 Eur, sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcom Dodatku  
č. 1 k Zmluve o dielo č. 38/2022/2 zo dňa 7.9.2022 

 
Čl. III 

PREDMET  DODATKU 
 
 

V článku V  PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝKONOVÁ ZÁRUKA bod 5.5. sa Zmluva mení nasledovne: 
 
5.5 Dátum splatnosti faktúr, na základe ktorých bude uhrádzaná časť ceny za dielo  vo výške 
636 790,26 € je šesťdesiat (60) dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.  
5.5.1. Zvyšnú časť ceny za dielo vo výške 425 125,85 € sa objednávateľ zaväzuje uhradiť v 48 
(štyridsiatich ôsmich) mesačných splátkach, pričom výška 1. – 47. splátky bude 8 856,79 € a výška  48. 
splátky bude 8 856,72 €, a to najneskôr do 48 mesiacov odo dňa odovzdania diela, vždy 
k poslednému dňu mesiaca. Prvá splátka bude uhradená v mesiaci, ktorý nasleduje po odovzdaní 
a prevzatí celého diela objednávateľom. 
 
 
 

Čl. IV 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU 

 
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

                                                                                       
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4-tich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane 2 vyhotovenia 

a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.  

 
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v pôvodnom znení. 

 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali. 

 
 
 
 
 
 
V Chtelnici, dňa .....................                 V Šamoríne, dňa  
 
 

 
 
-------------------------------------------                                              --------------------------------------------------------- 
Objednávateľ:        Zhotoviteľ: 
Obec Chtelnica                                                BALA, a.s. Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva 


