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Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 122/2019 zo dňa 19.2.2019 

uzatvorený podľa ustanovení§ 536 a nasledujúcich zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov 

1. Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Poverený na rokovanie vo veciach

- Právnych:

- Technických:

Email: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 

(ďalej aj ako len Objednávateľ) 

2. Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Poverený na rokovanie vo veciach
- Právnych:
- Technických:
Email:

Zmluvné strany 

Mesto Šaľa 
Námestie Svätej Trojice č.7, 927 15 Šaľa 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 

Ing. Jana Nitrayová, prednostka Msú Šaľa 
pred nosta@sa la .sk 
Ing. František Čibrik, vedúci Oddelenia stratégie 
a komunálnych činností cibrik@sala.sk , technický dozor 
mesto@sala.sk 
00306185 
2021024049 
Pre objekt Základnej školy Ľ. Štúra, Šaľa: 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s. 
IBAN: SK79 0900 0000 0051 4457 4874 

Pre objekt: Základnej školy J. C. Hronského, Šaľa: 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s. 
IBAN: SK28 0900 0000 0051 4479 4527 

Pre objekt Základnej školy s materskou školou Petra Pázmánya 
s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola 
és Óvoda, P. Pázmánya 48, Šaľa: 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s. 
IBAN: SK35 0900 0000 0051 4479 4498 

Pre objekt Základnej školy s Materskou školou J. Murgaša, 
Šaľa: 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s. 
IBAN: SK78 0900 0000 0051 4479 4500 

Západoslovenskí elektrikári s. r. o. 
Cetínska 67 /35, 941 07 Veľký Kýr 
Mgr. Filip Vôrôs 

Mgr. Filip Vôrôs 
Miroslav lglódi 
info@zsei.sk 

Poverený na výkon stavbyvedúceho: Miroslav lglódi 
IČO: 51705613 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
Zapísaný: 
(ďalej aj ako len Zhotoviteľ) 

2120766989 
SK2120766989 
Tatra Banka a. s. 
2941056347/1100 
SK09 1100 0000 0029 4105 6347 
Okresný súd Nitra, oddiel sro, v.č. 45727 /N 





k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne 
zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje na webovom sídle Objednávateľa (www.sala.sk). 
Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli na odložení 
účinnosti dodatku č. 1 po jeho zverejnení na internetovej stránke Objednávateľa a to dňom 
doručenia kladného výsledku overenia procesu verejného obstarávania resp. pozitívnej správy 
z kontroly RO pre IROP. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od dodatku č.1 spolu so 
zmluvou o dielo č. 122/2019 bez udania dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly 
verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ neschváli predmetné verejné obstarávanie. 

3.3 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením celého dodatku č. 1 na webovom sídle Objednávateľa a súhlasí 
s poskytnutím celého dodatku Poskytovateľovi RO pre IROP, resp. SO pre IROP. Okamihom 
podpísania tohto dodatku č. 1 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán je prejavený 
súhlas s celým jeho obsahom. 

3.4 Tento dodatok č.1 sa vyhotovuje v 6 originálnych vyhotoveniach, pričom 2 vyhotovenia obdrží 
Zhotoviteľ a 4 vyhotovenia obdrží Objednávateľ. 
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č. 1 ocenený výkaz výmer 

t. 1· j. 21)/9 
V Šali dňa ..................................... .. 

- .. -· ■ .... 

,,/� ·;_ i: :, .. '·� ,, ,'v.:;: :.,.- .............. r.(� .... \ 
. '\'>-,,- "\'.'•?' \ 

b. d ' ľ ' "1/ ,·, · Za o Je navate a: / 1· iľtf-l-r.-1 \ \1 ·- 1 . - 1 * 
. \ - \ l:·/. ) •, ! ) ) 

• x-�,., 1 ., ;� 
' \ ... � .,. ■ 'h ,,_ -....::_ _ _.,, _,, I 

..... ____ __,., / 

.......... ........ .......... :� ..... !:.>" 

Mgr. Jozef Belický 
primátor mesta 

;VľTJZ,(!: v A ().J. �f) /;j V ........................... dna ................................. .. 

Za zhotoviteľa: 
ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEICTRIKÁ�I �.r.o .

Cetínska 67 /35, 941 07 Veľky Kyr 
IČO; 51705613, DIČ: 2120766989

IČ nou. c:1c,1 ?0766989 
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Západoslovenskí elek/' 1 s. r. o. 

Mgr. Filip Väräs 
konateľ 










































