
DODATOK č .l
K ZMLUVE UZAVRETEJ NA ZÁKLADE OBJEDNÁVKY ČÍS: 7/2015

(ďalej len „Dodatok“) medzi:

(A) Objednávateľ:
Názov: Mesto Stupava
Sídlo: Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
IČO: 00305081
DIČ: 2020643724
Konajúci prostred.: Ing. Mgr. art. Roman Maroš, primátor 
(ďalej len „Objednávateľ“); a

(B) ZhotoviteP:
Obchodné meno: BAUMANAGEMENT, s.r.o.
Sídlo: Bitúnková 1459/35, Stupava 900 31
IČO: 36 616 052
DIČ: 2022213083
IČDPH: SK 2022213083
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 41314/B
Konajúci prostred.: Ing. Peter Balog, konateľ 
(ďalej len „ZhotoviteP“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj „Zmluvné strany“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.01.2015 zmluvu o dielo na základe objednávky označenej ako: 
„Objednávka čís.: 7/2015“ vystavenej dňa 23.01.2015 a jej prijatia (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej 
sa:
1.1.1. Zhotoviteľ zaviazal pre Objednávateľa vykonať dielo — stavebné úpravy v kancelárii primátora 

v zmysle cenovej ponúk)' označenej ako „Cenová ponuka BAU/08A/2015 na stavebné úpravy 
v kancelárii primátora“ zo dňa 21.01.2015 (ďalej len „Dielo“); a

1.1.2. Objednávateľ sa zaviazal zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo v sume 948,- € bez DPH vrátane 
príslušnej DPH, t.z. spolu sumu 1.137,60 € s DPH (ďalej len „Cena“).

1.2. Zmluvné strany, týmto potvrdzujú, že pred uzavretím tohto Dodatku Zhotoviteľ vykonal a odovzdal 
Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ Dielo prevzal.

1.3. Týmto Dodatkom majú Zmluvné strany záujem zmeniť a doplniť Zmluvu tak, že plnenie Zhotoviteľa 
Objednávateľovi podľa Zmluvy bude bezodplatné (t.z. vykonanie Diela a splnenie všetkých ostatných 
záväzkov Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy bude v celom rozsahu bezodplatné).

2. PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli, že v okamihu nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku sa
Zmluva mení a dopĺňa tak, že:
2.1.1. záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu podľa Zmluvy sa v celom rozsahu ruší;
2.1.2. v zmysle § 628 Občianskeho zákonníka (i) Zhotoviteľ v postavení darcu bezodplatne 

prenecháva — daruje Objednávateľovi v postavení obdarovaného Dielo v zmysle Zmluvy 
(vrátane všetkých plnení Zhotoviteľa uskutočnených v zmysle Zmluvy pre Objednávateľa do 
okamihu nadobudnutia účinnosti Dodatku) a (ii) Objednávateľ Dielo v zmysle Zmluvy (vrátane 
všetkých plnení Zhotoviteľa uskutočnených v zmysle Zmluvy pre Objednávateľa do okamihu 
nadobudnutia účinnosti Dodatku) prijíma; a

2.1.3. na práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy, ktoré nie sú osobitne upravené v tomto 
Dodatku, sa použijú príslušné ustanovenia darovacej zmluvy v zmysle § 628 a nasl. 
Občianskeho zákonníka.



3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Tento Dodatok je uzavretý a planý okamihom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami. Tento 
Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle príslušných právnych 
predpisov.

3.2. Tento Dodatok a Zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť iba dohodou Zmluvných strán v písomnej forme.
3.3. Tento Dodatok a Zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na vzťahy, ktoré nie sú 

výslovne upravené v tomto Dodatku a Zmluve sa použije § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka a ostatné 
príslušné právne predpisy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporu medzi Zmluvnými stranami, 
spor majú právomoc rozhodovať všeobecné súdy Slovenskej republiky.

3.4. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení Dodatku (alebo jeho časť) je neplatné alebo neúčinné, takáto 
neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Dodatku 
(alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia). V takomto prípade sa obe Zmluvné strany zaväzujú 
bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým ustanovením tak, aby bol 
zachovaný účel, sledovaný týmto Dodatkom.

3.5. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží jeden (1) jeho 
rovnopis a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) jeho rovnopis.

3.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na potvrdenie toho, 
že obsah tohto Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho vlastnoručne podpísali.

Za Objednávateľa:
V Stupave, dňa 2015

Za ZhotovitePa: Q
V ......, dňa J./..7Í/2015

Mesto Stupava
Ing. Mgr. art. Roman Maroš, primátor

J
BAUM GEfljlENT, s.r.o.
Ing. Peter Balo^, Jtonateľ

BAU M AN AG EM EN T s.r.o.
Bitúnková 1459/35 

SK.-900 31 STUPAVA 
IČO: 36 616 052, Sk2022213083


