
DODATOK Č. 1 

K ZMLUVE O VYKONÁVANÍ ČINNOSTI STAVEBNÉHO DOZORU č. ....... 

uzavretej v zmysle ust. 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

s primeraným použitím § 566 Obchodného zákonníka a Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZVO“) 

(ďalej aj len ,,Zmluva“): 

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 

Názov:   Združenie obcí Kráľová pri Senci – Kostolná pri Dunaji – Hrubá Borša 

Sídlo:   Kráľová pri Senci 326, 900 50 Kráľová pri Senci, Slovenská republika 

Štatutárny orgán:  JUDr. Dušan Šebok, starosta obce Kráľová pri Senci 

   Mgr. Ján Klačko, starosta obce Hrubá Borša 

   Ing. Igor Šillo, starosta obce Kostolná pri Dunaji 

IČO:   52 820 254 

Združenie zapísané: Okresný úrad Bratislava, reg. č. OU-BA-OVVS1-2019/135039 

(ďalej aj len „objednávateľ“ alebo „Verejný obstarávateľ“) 

 

a 

 

 

Poskytovateľ: 

 

Obchodné meno:  RAL Stav-ing, s.r.o. 

Sídlo:   291, Kráľov Brod 925 41 

Právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaná v:  Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo:33525/T 

V mene ktorej koná: Ing. László Szabó, konateľ spoločnosti  

Osoba zodpovedná 

za plnenie:  Ing. László Szabó, konateľ spoločnosti  

IČO:   47 570 318  

(ďalej aj len „poskytovateľ" alebo „stavebný dozor“) 

(objednávateľ a poskytovateľ spoločne ďalej aj len ,,zmluvné strany“) 

 

 



Článok 1  

Predmet dodatku 

1.1 Zmluvné strany sa za účelom odstránenia možných nejasností Zmluvy dohodli na zmene nasledovných ustanovení 
Zmluvy: 

1.1.1 Bod 8.1 Zmluvy sa dopĺňa tak, že pôvodné znenie: 

„8.1 Poskytovateľ  je povinný výkon činnosti stavebného dozoru vykonať osobne a nesmie predmet plnenia 
zmluvy podľa tejto zmluvy ako celok alebo jeho časť prenechať na vykonanie inej osobe.“ 

sa nahrádza novým znením: 

„8.1 Poskytovateľ  je povinný výkon činnosti stavebného dozoru vykonať osobne a nesmie predmet plnenia 
zmluvy podľa tejto zmluvy ako celok alebo jeho časť prenechať na vykonanie inej osobe, okrem subdodávateľov poverených 
v súlade s podmienkami podľa tejto Zmluvy.“ 

 

1.1.2 Bod 8.6 Zmluvy sa dopĺňa tak, že za slovom „Subdodávateľov“ sa vypúšťa slovo „nie“ a teda pôvodné 
znenie: 

„8.6 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov nie je 
potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu Zmluvy.“ 

sa nahrádza novým znením: 

„8.6 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov je 
potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu Zmluvy.“ 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

2.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok: 

2.1.1 nadobudnutie účinnosti Zmluvy, 

2.1.2 zverejnenie tohto dodatku v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

2.2 Právne vzťahy výslovne neupravené týmto dodatkom sa spravujú ustanoveniami  
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov Slovenskej republiky. 

Za Objednávateľa: 

 

Za Poskytovateľa: 

 

V Kráľovej pri Senci, dňa 27.10.2022 

 

............................................................ 

JUDr. Dušan Šebok, starosta 

 

V Hrubej Borši, dňa 27.10.2022 

 

............................................................ 

Mgr. Ján Klačko, starosta 

 

V Kráľovom Brode, dňa 27.10.2022 

 

..................................................................... 

Ing. László Szabó, konateľ spoločnosti 

V Kostolnej pri Dunaji, dňa 27.10.2022 

 

............................................................ 

Ing. Igor Šillo, starosta 

 

 


