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Dodatok č.1  
k zmluve o dielo 

Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II 
(ďalej len ako „zmluva o dielo“), uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov  
(ďalej len ako „dodatok“) 

 
Číslo zmluvy objednávateľa  ...................... 
Číslo zmluvy zhotoviteľa   ...................... 
 

I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1. Objednávateľ:  
Názov:    Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 
Sídlo:     Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 
Štát:      Slovenská republika 
Zastúpený:     Mgr. Monika Budaiová, konateľ spoločnosti 
IČO:      36255556     
DIČ:      2020173705 
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka 

zahraničnej banky  
IBAN :     SK60 1111 0000 0012 9827 7006 
BIC :     UNCRSKBX 
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel : Sro, 

vložka č. 14263/T  
e-mail:    info@vshc.sk  
Zástupca objednávateľa vo veciach: 
   a/ zmluvných:  Mgr. Monika Budaiová  
   b/ technických: Ing. Marcel Balko 
Osoba zodpovedná za obstarávanie:   Ingrid Ličková 
(ďalej len ako „objednávateľ“) 
 
  
2. Zhotoviteľ:  
Názov:    Pfeiffer SK s.r.o. 
Sídlo:      Kvetinárska 6, 821 06 Bratislava 
Zastúpený:     Ing. Robert Sipos, konateľ spoločnosti 
IČO:      46 670 815 
IČ DPH:     SK2023523557 
Zapísaný:    v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro,  
    vložka č. 81367/B   
Zapísaný:   v Registri partnerov verejného sektora číslo vložky: 9504   

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 
 
IBAN:    SK4911110000001219568009 
BIC:    UNCRSKBX 
e-mail:      pfeiffersk@pfeiffersk.sk 
Zástupca zhotoviteľa vo veciach: 

a/  zmluvných: Ing. Robert Sipos 
b/  technických: Ing. Robert Krosner 

(ďalej len ako „zhotoviteľ“) 
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II. 

PREDMET DODATKU 
 

1. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok k zmluve o dielo na základe upozornenia 
zhotoviteľa, že nastali skutočnosti, ktoré majú za dôsledok posunutie termínu 
dokončenia diela, a to z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok v súlade 
s článkom IV. bod 4.4 zmluvy o dielo, ako i z dôvodu nepredpokladateľných 
technických problémov, ktoré predstavovali prekážky v dôsledku ktorých zhotoviteľ 
musel práce pozastaviť. 

 
Objektívne nepredpokladateľné technické problémy a prekážky nedodržania termínu 
výstavby: 
a) V mieste navrhovanej AŠ sa nachádzalo potrubie DN200 a DN125. Pre osadenie 

AŠ bolo potrebné vykonať prekládku potrubia DN125 a asanáciu potrubia DN200 
so zabezpečením proti úniku vody. 

b) Na trase vodovodu v úseku realizácie metódou relining sa nachádzajú 
nepredpokladané lomy, v dôsledku čoho boli realizované výkopové práce naviac. 

c) Zmena technického riešenia pripojenia vodovodu na ul. Za poštou. Zabezpečenie 
potrubia DN150 proti poškodeniu a doplnenie sekčného uzáveru na 
nerekonštruovanej vetve VV. 

d) Miesto napojenia na potrubie v správe spoločnosti TAVOS sa nachádza na inom 
mieste ako udáva projektová dokumentácia. 

e) V termíne realizácie prebiehali v úseku na ul. Podzámska a ul. kpt. Nálepku  
prebiehala súbežná realizácia rekonštrukcie káblov vysokého napätia v správe ZS 
DIS. Rekonštrukčné práce nebolo možné vykonávať súbehu s iným subjektom. 

f) V úseku na ul. Podzámska a ul. kpt. Nálepku  prebiehala oprava havarijného stavu 
miestnej komunikácie. Rekonštrukčné práce nebolo možné vykonávať súbehu 
s iným subjektom. 

 
2. Na základe nepriaznivých poveternostných podmienok v súlade s článkom IV. bod 4.4 

zmluvy o dielo, ako i objektívnych nepredpokladateľných technických problémov 
a prekážok sa zmluvné strany dohodli na zmene znenia článku IV bod 4.1.2 zmluvy o 
dielo nasledovne: 

 
 „ 4.1.2. Termín dokončenia realizácie diela:  10.12.2019.“ 

 
3. Ostatné časti zmluvy o dielo ostávajú nezmenené. 

 
III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a 
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

2. Právne vzťahy, ktoré nie sú v tomto dodatku výslovne upravené sa budú riadiť 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok k zmluve o dielo uzavreli slobodne 
a vážne, prečítali si ho, jeho obsahu porozumeli a na znak  súhlasu s celým jeho 
obsahom ho vlastnoručne podpísali na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán. 
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4. Tento dodatok k zmluve možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných vzostupne 
číslovaných dodatkov, a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán. 

5. Tento dodatok k zmluve je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si 
ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ. 

 
 
v Hlohovci, dňa ................................. v Bratislave, dňa ......................... 
 
 
 
Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 
.................................................                                         .......................................................... 
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.                           Pfeiffer SK s.r.o.                                 
Mgr. Monika Budaiová                                                       Ing. Robert Sipos  
Konateľ Konateľ  
 
 
 
 
 
 
 


