
 
 

Dodatok č. 1  
k Zmluve o dielo č. 138/2010 

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 
 
Účastníci zmluvy: 
   
Objednávateľ:                                    Mestská časť Bratislava-Dúbravka 
Sídlo:                                                Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
V mene ktorého koná:                       Ing. Ján Sandtner, starosta  
IČO:                                                   00 603 406 
DIČ:                                                   2020919120 
IČ DPH:                                             nie je platcom 
Bankové spojenie:   VÚB, a.s., Bratislava-Dúbravka 
Číslo účtu:                                         10128032/0200 
Právna forma:                                    Zriadená zák. SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR  
                                                           Bratislave v znení neskorších predpisov 
 
(ďalej len „objednávateľ“)              
 
a 
 
Zhotoviteľ:                TRIMEL  s.r.o. 
Sídlo:      J. Smreka 22, 841 07 Bratislava 
V mene ktorého koná:  Ing. Peter Melichár, konateľ 
IČO:      313319068 
DIČ:      2020343116 
IČ DPH:                                             SK 2020343116 
Bankové spojenie:    Tatra banka, a.s., Bratislava 
Číslo účtu :     2620455419/1100 
Právna forma:    Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná   
                                                           v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
                                                           Oddiel: Sro, Vložka č. 36985/B 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
Týmto dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 138/2010 zo dňa 03.03.2010 nasledovne : 
 

 
Čl.  I 

 
1. Čl. 2 sa dopĺňa: 
 
„Špecifikácia modulov IS SAMO sa rozširuje o nové moduly  
  -    DMS - správa dokumentov 
- Reporting - systém automatického generovania výstupných zostáv“ 
 
Dodané nové moduly budú implementované na pracovné stanice objednávateľa. 
Dodávka dokumentácie nových modulov bude v tvare používateľských príručiek vo formáte 
súborov Word. 
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Záručný servis na nové moduly sa poskytuje v dĺžke 1 rok od účinnosti tohto dodatku.“ 
 
 

2. Čl. 3 sa dopĺňa o nový bod 3.2 v znení: 
 
„ 3.2 Cena za nové moduly je stanovená dohodou: 
Cena za licencie                                           : 1.500,00 EUR (slovom: tisícpäťsto eur) 

      Cena za implementáciu a konverzné práce :     900,00 EUR (slovom: deväťsto eur)   
      DPH 20%                                                     :    480,00 EUR (slovom: štyristoosemdesiat eur) 
____________________________________________________________________________ 
      Cena s DPH                                                 : 2.880,00 EUR (slovom: dvetisícosemstoosemdesiat 
               eur)“ 
 

3. Čl. 4 sa dopĺňa o nový bod 4.3 v znení: 
 
„ 4.3 Moduly informačného systému uvedené v Čl. 1, bod 1 dodatku č. 1 budú dodané do 5 
pracovných dní po jeho podpise, s fakturáciou po ich implementácii a vykonaní konverzných 
programov.“ 
 
4. Čl. 6 sa dopĺňa o nový bod 6.5 v znení: 
 
„ 6.5 Cena za ročný pozáručný servis IS sa zvyšuje o 20% z ceny uvedenej v Čl.1 bod 2 dodatku 
č.1  (nový bod 3.2 v zmluve) za licencie modulov, t.j. 300,00 EUR (slovom: tristo eur) + DPH. 
  
 

Čl. II 
 
1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 138/2010 zo dňa 03.03.2010 zostávajú 
v pôvodnom znení. 
 
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach po dve pre každú zmluvnú stranu. 
 
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa podľa zákona č. 546/2010 Z.z., 
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu  a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne 
výhrady, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 
 
 
 
V Bratislave,  dňa 16.7.2012                           V Bratislave,  dňa 18.7.2012 
 
Za objednávateľa:                                                        Za zhotoviteľa:                                                                  
                   
 
 
          Ing. Ján Sandtner, v.r.                                               Ing. Peter Melichár, v.r. 
                   starosta                                                                           konateľ   


