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Dodatok č. 1 k Zmluve na poskytnutie služby uzatvorenej dňa 1. augusta 2015 
uzavretý podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení  

medzi týmito zmluvnými stranami: 
 
Zmluvné strany: 

Objednávateľ:   Obec Bošáca 
Sídlo:   Bošáca 257, 913 07, Bošáca 
V zastúpení:  Mgr. Daniel Juráček – starosta obce 
IČO:   00311430 
DIČ:   2021091358 
Bankové spojenie: VÚB Trenčín 
Číslo účtu IBAN: SK20 0200 0000 0000 1952 5202 
Telefón:  032/7781130 
Email:   bosaca@bosaca.sk 

(ďalej len „objednávateľ“)  
a  
Poskytovateľ:   IN – PRO s.r.o.   

Sídlo:   Soblahov 754, 913 38, Soblahov 
  v zastúpení:  Ing. Richard Ďuriš – konateľ 
  IČO:   46367756  
  DIČ:   2023345390 
  IČ DPH:  SK2023345390 
  Obchodný register: Okresný súd Trenčín  
  Oddiel:   Sro, vložka číslo: 25147/R 
  Bankové spojenie: ČSOB a.s. 
  Číslo účtu:  4014480648/7500 
  IBAN:   SK11 7500 0000 0040 14480648 
  e-mail:   richardduris1@gmail.com 
 (ďalej len „poskytovateľ“)  
 

uzatvárajú tento Dodatok č. 1. k Zmluve na poskytnutie služby: 
 

Čl. 1. 
Predmet zmluvy 

 
1.1 Predmetom tohto Dodatku je doplnenie nasledujúcich častí do Zmluvy na poskytnutie 

služby uzatvorenej dňa 1. augusta 2015: 
1.2 Článok 1. Predmet Zmluvy na poskytnutie služby sa dopĺňa nasledovne: 
1.2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ za podmienok dohodnutých v Zmluve na 

poskytnutie služby pre objednávateľa vypracuje svetelno-technickú štúdiu pre projekt 
„Obnova verejného osvetlenia v obci Bošáca“,realizovaného v rámci operačného 
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 2 Energetika, 
Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce 
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, Kód výzvy KaHR – 22VS-1501. 
Predmetom Zmluvy na poskytnutie služby je zároveň záväzok objednávateľa zaplatiť 
poskytovateľovi dohodnutú cenu za vykonanie svetelno-technickej štúdie. 

1.2.2 Poskytovateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom požadovanej 
svetelno-technickej štúdie a zaväzuje sa zrealizovať štúdiu v požadovanom rozsahu. 
Poskytovateľovi sú známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky, ktoré 
súvisia s realizáciou svetelno-technickej štúdie. Úkony potrebné k zabezpečeniu 
svetelno-technickej štúdie sú predmetom činnosti poskytovateľa.  
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Čl. 2. 
Cena, lehota a miesto plnenia. 

 
2.1 Článok 2. Zmluvy na poskytnutie služby sa dopĺňa nasledovne: 
2.1.1 Uvedená celková cena s DPH je splatná na základe faktúry vystavenej 

poskytovateľom vo výške 100% tak, aby cena za dielo bola uhradená najneskôr do 31. 
12. 2015. 

 
Čl. 3. 

Povinnosti poskytovateľa 
 

3.1 Článok 3. Zmluvy na poskytnutie služby sa dopĺňa nasledovne: 
3.1.1 Poskytovateľ sa zaväzuje zrealizovať svetelno-technickú štúdiu podľa požiadaviek 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a jeho Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP 
na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, Kód výzvy: KaHR – 22VS-1501. 
Pričom aj samotné plnenie predmetu Zmluvy na poskytnutie služby bude spolufinancované zo 
zdrojov EÚ v rámci výzvy KaHR 22-VS1501. 

3.1.2 Pri plnení predmetu Zmluvy na poskytnutie služby sa poskytovateľ zaväzuje 
dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy, ustanovenia tejto zmluvy, 
podmienky výzvy KaHR 22-VS-1501 a bude sa riadiť podkladmi objednávateľa. 

3.1.3 Poskytovateľ prehlasuje, že je oprávnený poskytnúť službu uvedenú v čl. I. Zmluvy na 
poskytnutie služby podľa podmienok poskytovateľa nenávratného finančného 
príspevku špecifikovaných vo výzve č. KaHR 22-VS-1501 a jej dokumentoch  a 
disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k poskytnutiu tejto 
špeciálnej služby potrebné. 

3.1.4 Poskytovateľ je povinný dodržať termín poskytnutia plnenia podľa článku II. Zmluvy 
na poskytnutie služby. 

3.1.5 Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 
dodávaným tovarom, prácami, službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a 
tiež povinnosť poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. 

3.1.6 Poskytovateľ je povinný v prípade požiadavky poskytovateľa NFP predložiť 
elektronickú verziu (vo formáte MS Excel zaokrúhlené na dve desatinné miesta) 
podrobného rozpočtu, ako aj každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde 
počas realizácie predmetu Zmluvy na poskytnutie služby. 

 
Čl. 4. 

Povinnosti objednávateľa 
 

4.1 Článok 4. Zmluvy na poskytnutie služby sa dopĺňa nasledovne: 
4.1.1 Objednávateľ sa zaväzuje neodkladne oznámiť poskytovateľovi všetky podstatné 

zmeny, o ktorých uvažuje a ktoré môžu ovplyvniť poskytovanie služby ešte pred ich 
uplatnením. 

4.1.2 Objednávateľ je oprávnený byť informovaný o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa 
predmetu plnenia zmluvy. Na výzvu objednávateľa je poskytovateľ povinný bez 
zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa o skutočnom stave 
prebiehajúceho plnenia predmetu zmluvy. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon 
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, službami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
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príspevku, a to oprávnenými osobami a tiež povinnosť poskytnúť oprávneným osobám 
všetku potrebnú súčinnosť. 

 
Čl. 5. 

 Platnosť zmluvy, prechodné ustanovenia. 
  

5.1 Článok 5. Zmluvy na poskytnutie služby sa dopĺňa nasledovne: 
5.1.1 Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.  
5.1.2 Zmluva môže taktiež zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán.  
5.1.3 Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť, ak jedna zo zmluvných 

stránopakovane porušuje ustanovenia tejto zmluvy.  
5.1.4 V prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo od zmluvy odstúpiť v zmysle 

porušenia vyššie uvedených zmluvných alebo iných zákonných povinností jednou zo 
zmluvných strán, druhá zmluvná strana je povinná túto skutočnosť písomne 
oznámiťzmluvnej strane, ktorá povinnosť porušila a dať jej päťdňovú lehotu na 
odstránenie tohto stavu. 

5.1.5 Pokiaľ k odstráneniu stavu porušenia vyššie uvedených zmluvných alebo iných 
zákonných povinností v uvedenej lehote nedôjde, je zmluvná strana oprávnená 
odstúpiť od zmluvy s tým, že toto odstúpenie je účinné, odo dňa doručenia druhej 
zmluvnej strane.  

5.1.6 Ukončenie zmluvného vzťahu nezbavuje žiadneho účastníka zmluvy povinnosti 
vysporiadať záväzky, ktoré vznikli počas trvania zmluvy. 

 
Čl. VI 

Záverečné ustanovenia. 
 
6.1 Článok 6. Zmluvy na poskytnutie služby sa dopĺňa nasledovne: 
6.1.1 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry podľa článku II Zmluvy na 

poskytnutie služby je poskytovateľ oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty za omeškanie vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. 

6.1.2 Poskytovateľ si nebude nárokovať úroky z omeškania a zmluvnú pokutu za omeškanie 
zaplatenia faktúry za dni najneskôr do termínu 31.12.2015. Úroky z omeškania a 
zmluvnú pokutu si bude nárokovať za každý deň omeškania, ktorý nastane po 
31.12.2015. 

6.1.3 V prípade nedodržania termínu plnenia podľa článku III Zmluvy na poskytnutie 
služby je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo 
zmluvnej ceny bez DPH za každý deň omeškania, a nie je povinný vyplatiť cenu 
plnenia a ani za časť plnenia, ktorú poskytovateľ dovtedy vykonal. Za splnenie 
predmetu zmluvy a poskytnutie služby sa považuje odovzdanie svetelno-technickej 
štúdie. 

6.1.4 Práva a povinnosti vZmluve na poskytnutie služby neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na 
území Slovenskej republiky.  

6.1.5 V prípade, že sa niektoré ustanovenie Zmluvy na poskytnutie služby stane neplatným, 
nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany 
zaväzujú, že takéto neplatné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v 
právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje, ak sa to neprieči obsahu a účelu 
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Zmluvy na poskytnutie služby, a to formou písomného dodatku k Zmluve na 
poskytnutie služby.  

6.1.6 Obsah Zmluvy na poskytnutie služby je možné meniť a dopĺňať po dohode zmluvných 
strán. Zmeny sa vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým 
číslom a budú podpísané zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany. 

6.1.7 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory zo Zmluvy na poskytnutie služby alebo 
rozpory vo výklade niektorých ustanovení riešiť zmierovaním a vzájomným 
rokovaním. Ak nedôjde k súhlasnému stanovisku zmluvných strán, je ktorákoľvek 
strana oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušného súdu. Zmluvné strany sa 
zaväzujú podriadiť výroku tohto súdu. 

6.1.8 Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať 
informáciu o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla priamo či 
nepriamo zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu Zmluvy na poskytnutie 
služby, je táto zmluvná strana povinná bezodkladne o tejto skutočnosti alebo okolnosti 
informovať druhú zmluvnú stranu. 

6.1.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu na poskytnutie služby uzatvorili na základe ich 
slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, 
zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
vlastnoručne podpisujú. 

6.2 Ostatné časti Zmluvy na poskytnutie služby sa nemenia. 
6.3 Tento Dodatok č. 1. je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom poskytovateľ dostane 

jeden rovnopis a objednávateľ 3 rovnopisy dodatku. 
6.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1. uzatvorili na základe ich slobodnej 

a vážnej vôle, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne 
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 
podpisujú. 

6.5 Tento Dodatok č. 1. nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na webovom 
sídle objednávateľa. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého obsahu Zmluvy na 
poskytnutie službya Dodatku č. 1. k tejto zmluve. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva 
z ustanovenia § 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. 

 
 
 
V Bošáci, dňa 6. augusta 2015.   V Bošáci, dňa 6. augusta 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
_________________________     ___________________ 
za objednávateľa       za poskytovateľa 

Mgr. Daniel Juráček     Ing. Richard Ďuriš 
starosta obce Bošáca     konateľ spoločnosti 


