
934/2022 
Dodatok č. 1 k  Zmluve o dielo číslo 850/2022 zo dňa 18.10.2022 (ďalej len „ZoD“) 

uzatvorený podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“) 

 
čl. I. 

 Zmluvné strany 
 
1.1 Objednávateľ:   Mesto Šaľa 

Štatutárny orgán:   Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 
      Sídlo:    Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 
      IČO:    00306185 
      DIČ:    2021024049 
      Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko a. s. 
      Číslo účtu:    0911579009/5600 

         IBAN    SK44 5600 0000 0009 1157 9009 
      Telefón/fax:   0317705981-4/0317706021                    
      E-mail :    mesto@sala.sk  

Poverený na rokovanie vo veciach 
zmluvných:   Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Poverený na rokovanie vo veciach 
technických:   Ing. Gabriela Braníková, referent životného prostredia  
(ďalej iba  „objednávateľ“) 

 
1.2 Zhotoviteľ:     GreenDream s.r.o.  

Sídlo zhotoviteľa:   Odborárov 34/A, 945 01 Komárno 
Zastúpený:    Gergely Kubovics, konateľ 
IČO:    47958383 
IČ pre DPH:   SK2024157663 
DIČ:    2024157663 
Bankové spojenie:   Tatra banka a. s. 
Číslo účtu:    SK87 1100 0000 0029 4312 0752 
Tel./mobil:    +421 903 455 997 
E-mail:    greendream@greendream.sk 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre 
(ďalej iba „zhotoviteľ“) 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 

 
 

čl. II. 
Úvodné ustanovenia 

 
2.1 Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu zosúladenia zaradenia prvkov zelene v rozpočte a projektovej 

dokumentácii. Ide o preradenie liesky obyčajnej v počte 4 ks medzi kry, pôvodne zaradenej medzi 
stromy/dreviny.  

 
čl. III. 

Predmet dodatku 
3.1 V článku IV. Predmet plnenia sa znenie odseku 4.1. ZoD ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Výsadba zelene“ (ďalej iba „dielo“), najmä uskutočniť: 

- vegetačné úpravy formou výsadby  66 ks vzrastlých drevín v lokalitách V. Šrobára, 
Letná a Vlčanská ulica v meste Šaľa na parcelách č. 942/1, 985/1 na LV č. 1 vo 

mailto:mesto@sala.sk


vlastníctve mesta. Zo 66 ks stromov bude 58 ks listnatých stromov a výsadba 8 ks 
ihličnatých stromov,  

- výsadbu 400 ks krov a živých plotov,  
podľa výkresovej dokumentácie Mgr. art. Ondrej Pleidel, Jarmočná 1994/17, 927 01 Šaľa, 
vypracovali: Ing. arch. Imrich Pleidel, a. a., Mgr. art. Ondrej Pleidel, Ing. Miroslava 
Benčíková, pričom celková plocha riešeného územia je 7869 m2 a za podmienok 
stanovených v tejto zmluve, v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky a spracovanej 
projektovej dokumentácie a v súlade so súťažnými podmienkami vypracovanými 
objednávateľom, v súlade so súťažnou ponukou a naceneným výkazom výmer vo forme 
rozpočtu (príloha č. 1) a protokolárne ich odovzdať objednávateľovi v stanovenom 
termíne, najneskôr však do 30.11.2022. Termín realizácie môže byť predĺžený len na 
základe písomného súhlasu Environmentálneho fondu. Objednávateľ sa zaväzuje 
dokončené dielo, práce zhotovené bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť za ne 
dohodnutú cenu podľa článku VI. tejto zmluvy. Uvedený termín sa nevzťahuje na 
poskytnutie súčinnosti pri kontrole zo strany poskytovateľa dotácie, ktorá môže nastať 
neskôr. 

 
čl. XII. 

Záverečné ustanovenia  
 

3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch  zmluvných 
strán. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatok spolu so zmluvou predložiť na prerokovanie 
Mestskému zastupiteľstvu v Šali.  

 
3.2 Tento dodatok v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení 
objednávateľ zverejní Centrálnom registri zmlúv. Dodatok v zmysle ust. § 47a zákona                                              
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť                                              
až nasledujúcim dňom po jeho zverejnení. 

 
3.3 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého dodatku po jeho podpise oboma zmluvnými 

stranami. 
 

3.4 Všetky ostatné ustanovenia ZoD  ostávajú nezmenené v celom rozsahu v platnosti a účinnosti.  
 

3.5 Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, každý z nich má platnosť originálu. Tri exempláre 
dodatku dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 
 

3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym 
účinkom z neho vyplývajúcich. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zástupcovia 
oboch zmluvných strán sú oprávnení uzavrieť tento dodatok v mene zmluvnej strany, ktorú 
zastupujú a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú. 

 
 

V ..................dňa .....................                                                       V Šali dňa ………….........                          
 
Zhotoviteľ:        Objednávateľ:  
GreenDream s.r.o.      Mesto Šaľa       
                              
 
.....................................      ..................................... 
Gergely Kubovics      Mgr. Jozef Belický                           
konateľ        primátor mesta 


