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k Zmluve o dielo 

DODATOK č. 1 

 

uzatvorenej v zmysle ust. §  536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 

v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní“)  

V zmysle ustanovenia zákona č 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe § 18 ods.1 písm. c), keď potreba 

zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri 

vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej 

dohody alebo koncesnej zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 1 

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 

Zmluvné strany 
 
1. Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj 
   Zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. 
sídlo:                         Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 
štatutárny zástupca:   Mgr. Juraj Droba, MBA, MA - predseda 
IČO:                         36063606 
DIČ:   2021608369 
bankové spojenie:      Štátna pokladnica 
IBAN:                   SK92 8180 0000 0070 0048 7455 
  
(ďalej len „objednávateľ”) 
 
 
a 
 
 
2. Zhotoviteľ:              
                                   Univerzita Komenského v Bratislave  
Sídlo:    Šafárikovo nám. 6, 818 06  Bratislava 16 
Zastúpená:   prof. JUDr. Marek Števček, PhD. -  rektor UK 
                                   VŠ zriadená zákonom 
IČO:    00397865 
DIČ:    2020845332 
IČ DPH:   SK2020845332 
 

Prírodovedecká fakulta 
Sídlo:    Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15  Bratislava 4  
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Zastúpená:      prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. - dekan fakulty 
v zmluvných veciach koná:  Ing. Beata Rajnáková   
Pracovisko:  
IČO:    00397865  
DIČ:    2020845332 
IČ DPH:   SK2020845332 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN: SK34 8180 0000 0070 0008 2845   
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
(ďalej spoločne „zmluvné strany“) 
 

Preambula 

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 28.3.2019 Zmluvu o Dielo na predmet zákazky 

„Koncepcia sociálnej inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020-2030“ (ďalej 

len „dielo“ alebo „Koncepcia“). 

Dôvodom posunu termínu odovzdania diela je “vyššia moc”, v tomto prípade epidemiologické 

ohrozenie obyvateľov, ktoré znemožnilo vykonávať požadované práce. Objednávateľ ani 

Zhotoviteľ nemohli vyššie uvedené skutočnosti pri uzavretí ZoD predpokladať. Celková cena za 

poskytnutie predmetu zákazky sa nijako nenavyšuje a zostava nemenná v súlade 

s vysúťaženou ponukou zhotoviteľa. 

 

Článok I 

 Predmet Dodatku  

Predmetom tohto Dodatku je zmena znenia ustanovenia Článku II Termín plnenia, 

dodacie podmienky a miesto plnenia, odst. 1. Zmluvy tak, že jej upravené znenie znie 

nasledovne: 

Článok II 

Termín plnenia, dodacie podmienky a miesto plnenia 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 k tejto zmluve 
do 13 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Dielo bude zhotoviteľom 
vyhotovené a objednávateľovi odovzdané v nasledovných termínoch: 

 1. etapa: vypracovanie návrhu štruktúry a obsahu Koncepcie sociálnej inklúzie BSK na 
roky 2020 – 2030 (ďalej len „Koncepcia“) a vytvorenie interdisciplinárneho tímu 
zloženého zo zástupcov relevantných aktérov (ďalej len „relevantní aktéri“) pôsobiacich 
v predmetných oblastiach (ako napr. hl. m. SR BA, mestské časti, Ministerstvo práce, 
soc. vecí a rodiny SR, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Ministerstvo dopravy a 
výstavby SR, Ministerstvo vnútra SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície 
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a informatizáciu, zamestnávatelia napr. z automobilového priemyslu, Medzinárodná 
organizácia pre migráciu, Sociologický ústav SAV, Filozofická, resp. Prírodovedecká 
fakulta UK pod., vrátane zástupcov BSK), ktorého členovia sa budú venovať riešeniu 
uvedenej problematiky, zaslanie zoznamu členov interdisciplinárneho tímu a 
elektronickej verzie návrhu štruktúry a obsahu Koncepcie na pripomienkovanie BSK, 
termín: do 2 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo medzi verejným 
obstarávateľom a úspešným uchádzačom/zhotoviteľom (ďalej len „zmluvy“) 

2. etapa: vypracovanie 1. návrhu – (analytická časť v rozsahu 40 % spracovania) 
Koncepcie vrátane zmapovania relevantných tém na úrovni okresov BSK, zadefinovania 
vybraných 3-5 prioritných oblastí najvhodnejších na riešenie na úrovni okresov BSK 
a zaslanie elektronickej verzie dokumentu na pripomienkovanie Bratislavskému 
samosprávnemu kraju (ďalej len „BSK“), termín: do 5 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti zmluvy 

3. etapa: zorganizovanie 1. pracovného stretnutia (workshopu) s relevantnými aktérmi, 
ktorí budú nositeľmi úloh v rámci Akčného plánu pre plnenie Koncepcie (ďalej len „Akčný 
plán“), pričom samotná organizácia podujatia vrátane nákladov a oslovenia partnerov 
bude v plnej kompetencii zhotoviteľa. Zhotoviteľ na stretnutí predstaví výsledky analýzy 
a základné body návrhovej časti v zmysle relevantných záverov, termín: do 6 mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

4. etapa: vypracovanie 2. návrhu (návrhová časť - v rozsahu 80 % spracovania) 
Koncepcie a zaslanie elektronickej verzie na pripomienkovanie BSK, pričom 2. návrh 
bude spracovaný v súlade so závermi stretnutí s aktérmi v relevantnej oblasti 
(podložených prezenčnými listinami zo stretnutí) a po zapracovaní pripomienok BSK a 
následnom odsúhlasení BSK. Samotná organizácia podujatia vrátane nákladov a 
oslovenia partnerov bude v plnej kompetencii zhotoviteľa, termín: do 8 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy 

5. etapa: zorganizovanie (na náklady zhotoviteľa) 2. pracovného stretnutia (workshopu) 
s relevantnými aktérmi, ktorí budú nositeľmi úloh v rámci Akčného plánu. Cieľom 
stretnutia bude odkomunikovanie opatrení, úloh a termínov s relevantnými partnermi, 
termín: do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

6. etapa: vypracovanie Akčného plánu, pričom navrhnuté opatrenia/úlohy, termíny budú 
odkomunikované s relevantnými aktérmi - nositeľmi úloh. Súčasťou Akčného plánu bude 
aj návrh merateľných ukazovateľov (s bežne dostupnými dátami na úrovni kalendárnych 
rokov) na pravidelné monitorovanie a odpočtovanie plnenia cieľov Akčného plánu, 
termín: do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy  

7. etapa: zorganizovanie verejného odborného prerokovania návrhu Koncepcie za 
účasti relevantných aktérov, pričom samotná organizácia podujatia (napr. v priestoroch 
sídla verejného obstarávateľa) vrátane nákladov a oslovenia partnerov bude v plnej 
kompetencii zhotoviteľa, termín: do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

8. etapa: odovzdanie kompletnej finálnej verzie dokumentu vrátane Akčného plánu a 
povinných príloh, po zapracovaní pripomienok BSK a z verejného odborného 
prerokovania a jazykovej korektúre; vo fyzickej podobe a elektronickej podobe, 
vizualizácie dát a informácií pomocou infografiky (podľa podmienok nižšie), termín: do 
13 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
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Článok III.  

Záverečné ustanovenia 

3.1 Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom 
objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ tri (3) vyhotovenia a nadobúda 
platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

3.2 Právne vzťahy týkajúce sa Dodatku č. 1 začaté pred jeho uzatvorením sa riadia 
ustanoveniami Zmluvy o dielo v celom rozsahu 

3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 sa nemenia 
a zostávajú v platnosti a účinnosti 

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za 
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho 
forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
 

V Bratislave dňa ............................................       
 
 
 
 
 ––––––––––––––––––        ––––––––––––––––––- 
   za  objednávateľa                  za zhotoviteľa         
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA               prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.         
        predseda BSK                 dekan fakulty 
 


