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Dodatok č. 1  
k  

 

Zmluve o dielo č. 3/2018 

„Operačný program IROP“ 
v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka uzavretá medzi 

(uvedená zmluva o dielo ďalej len ako „Zmluva o dielo“) 

(tejto dodatok č. 1 ďalej len ako „Dodatok č. 1“) 

 

 

Obec Kráľová pri Senci 

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

IČO:    00306061 

DIČ:    2021006713 

V zastúpení:   JUDr. Dušan Šebok - starosta 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu: 

      

(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

 

Mgr. Tibor Vajda -   VF Project & Marketing  
Sídlo:               Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa   
IČO:                50 468 146   
DIČ:              1026982495    
Bankové spojenie:           Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu:             SK71 0900 0000 0051 0976 5210 
 

(ďalej len „Pôvodný zhotoviteľ“) 

 

a 

 

VT Project & Consulting s.r.o. 

Sídlo:                Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa   
IČO:                 52 203 077 
štatutárny orgán:  Mgr. Tibor Vajda, konateľ 
registračné údaje: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, 

oddiel: Sro, vložka č. 44085/T    
Bankové spojenie:            
Číslo účtu:              
 

(ďalej len „Nový zhotoviteľ„ alebo „VT Project & Consulting s.r.o.“) 

 

(objednávateľ, pôvodný zhotoviteľ a nový zhotoviteľ ďalej spoločne len ako „zmluvné 

strany“) 
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I. 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Objednávateľ a Pôvodný zhotoviteľ dňa 01.08.2018 spolu uzatvorili Zmluvu o dielo č. 

3/2018 „Operačný program IROP“ v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.  

 

2. Zakladateľskou listinou zo dňa 24. 01. 2019 bola založená obchodná spoločnosť  VT 

Project & Consulting s.r.o., ktorá dňa 20. 03. 2019 bola zapísaná do Obchodného 

registra Okresného súdu Trnava. Dôvodom založenia tejto obchodnej spoločnosti bola 

zmena spôsobu podnikania pôvodného zhotoviteľa z fyzickej osoby- podnikateľa na 

spoločnosť s ručením obmedzeným . 

  

3. Zmluvné strany sa dohodli na prijatí tohto Dodatku č. 1, ktorým sa záväzkovoprávne 

vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o dielo menia nasledovne:  

 

 

II.  

Predmet Dodatku č. 1 

 

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán o zmene zmluvnej strany v zmluve 

o dielo na strane Pôvodného zhotoviteľa a to tak, že zmluvnou stranou na strane zhotoviteľa  

sa stáva Nový zhotoviteľ namiesto Pôvodného zhotoviteľa za súčasnej dohody zmluvných 

strán o postúpení a prevzatí všetkých  práv a povinností zhotoviteľa vyplývajúcich zo 

Zmluvy o dielo z Pôvodného zhotoviteľa na Nového zhotoviteľa. 

 

2. Nový zhotoviteľ týmto zároveň vyhlasuje a zaväzuje sa, že okamihom nadobudnutia účinnosti 

tohto Dodatku č. 1 preberá všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o dielo od 

Pôvodného zhotoviteľa a vstupuje do právneho postavenia zhotoviteľa vyplývajúceho zo 

Zmluvy o dielo s čím Objednávateľ svoj súhlas vyjadruje podpisom tohto Dodatku č. 1 . 

 

 

III. 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá zo 

zmluvných strán tohto Dodatku č. 1 obdrží po jednom rovnopise.  

 

2. Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté článkom II tohto Dodatku č. 1, ostávajú 

naďalej platné a účinné v nezmenenej podobe.  

 

3. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.  

 

4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov § 47a ods. 1 zákona č. 

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.   
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5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, že jeho 

obsahu rozumejú a nemajú k nemu výhrady, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, 

určite, vážne a bez omylu, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak 

súhlasu so znením tohto Dodatku č. 1 ho zmluvné strany  vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Kráľovej pri Senci, dňa 15. 05. 2020  

 

 

 

 

Objednávateľ:      

   Obec Kráľová pri Senci   

JUDr. Dušan Šebok, starosta 

 

 

 

 

Pôvodný zhotoviteľ:     

   Mgr. Tibor Vajda 

 

 

 

 

Nový zhotoviteľ:     

   VT Project & Consulting s.r.o. 

                          Mgr. Tibor Vajda, konateľ 

 

 

 


