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DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO NA DODÁVKU SOFTVÉROVÉHO DIELA 
číslo zmluvy Zhotoviteľa: Z-HM/013-2022/100 

(ďalej len „Dodatok“) 

 
uzavretý medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
 

Objednávateľ: Hydromeliorácie, štátny podnik 
Sídlo:  Vrakunská 29, 825 63  Bratislava 211, Slovenská republika 
IČO:  35860839 
DIČ:  2021730073 
IČ DPH:  SK2021730073 
Zastúpený:  Ing. Ján Alena, poverený výkonom funkcie riaditeľa 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a. s. 
IBAN:  SK10 0900 0000 0051 2430 3698 
Zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Pš, vložka č. 425/B 
(ďalej ako „Objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: ESPRIT spol. s r. o. 
Sídlo: Pletiarska 2 , 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika 
IČO: 31 563 538 
IČ DPH: SK2020478119 
Osoba oprávnená konať: Mgr. Dušan Kočický, PhD., konateľ 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu, oddiel Sro, vložka č.: vložka č. 421/S 
Bankové spojenie  
(názov banky): Všeobecná úverová banka, a. s. 
Číslo účtu: 269149422 
Kód banky: 0200 
IBAN/SWIFT: SK87 0200 0000 0002 6914 9422/SUBASKBX 
(ďalej ako „Zhotoviteľ“) 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“) 

 
 

1. PREDMET DODATKU 
 

1.1. Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva o dielo“), účelom ktorej je zabezpečenie 
vytvorenia informačného systému pre Objednávateľa – „Informačný systém Hydromeliorácie“ podľa 
podmienok a opisu predmetu zákazky a požiadaviek na predmet zákazky, uvedených v súťažných 
podkladoch na predmet nadlimitnej zákazky „Informačný systém Hydromeliorácie“ zadávanej postupom 
podľa § 66 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bude slúžiť na manažment údajov v oblasti hydromeliorácií 
a ktorý bude v plnom rozsahu zodpovedať všetkým funkčným, technickým a legislatívnym požiadavkám 
Objednávateľa uvedeným v tejto Zmluve o dielo a v súťažných podkladoch verejného obstarávania, 
a ktorý bude v spojení s ostatnými službami poskytnutými Zhotoviteľom na základe Zmluvy o dielo 
spôsobilým nástrojom na plnenie úloh Objednávateľa požadovaných osobitnými predpismi a cieľov 
deklarovaných v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy o dielo, resp. v ďalších dokumentoch, na ktoré Zmluva o dielo 
odkazuje. 

1.2. Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie prostredníctvom jedného z postupov upravených v ZVO 
na obstaranie zákazky vyhlásenú oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným 
v Úradnom vestníku EÚ dňa 17. 09. 2021 z. S181 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 214/2021 dňa 
20. 09. 2021 pod značkou 43514 – MSS, ktorej predmetom je realizácia Diela (ďalej len „Verejné 
obstarávanie“). Úspešným uchádzačom vo Verejnom obstarávaní sa stal Zhotoviteľ. 
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1.3. Zmluvné strany si v bode 5.4 Zmluvy o dielo dohodli Predpokladaný harmonogram. 
1.4. Z dôvodu dlhšieho času realizácie Verejného obstarávania na hlavný predmet zákazky sa Zmluvné strany 

dohodli uzavrieť tento Dodatok k Zmluve o dielo tak, ako je uvedené v tomto Dodatku. 
1.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Predpokladaný harmonogram v bode 5.4. Zmluvy o dielo sa v celom 

rozsahu nahrádza nasledujúcim novým Predpokladaným harmonogramom, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tohto Dodatku: 

 

 
 

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

2.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. 
2.2. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok: 
2.2.1. podpísanie Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071Z581 

uzatvorenej dňa 27. 02. 2020 medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného 
príspevku a poskytovateľom, Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, zastúpenom 
sprostredkovateľským orgánom SO OPII Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky (pôvodne Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 
a informatizáciu, sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, IČO: 50 349 287), v znení Dodatku č. 1 zo dňa 
21. 12. 2021 (ďalej len „Zmluva o NFP“), ktorý sa týka zmeny časového harmonogramu projektu; 

2.2.2. podanie žiadosti Objednávateľa o menej významnú zmenu projektu v súvislosti s omeškaním 
Objednávateľa so začatím realizácie hlavných aktivít projektu maximálne o 3 mesiace podľa Zmluvy 
o NFP, za účelom zmeny časového harmonogramu projektu v zmysle Zmluvy o NFP a schválenie 
uvedenej žiadosti osobou poverenou zo strany sprostredkovateľského orgánu SO OPII – Ministerstva 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.  

2.3. Tento Dodatok však nenadobudne účinnosť skôr ako dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv. Nadobudnutím účinnosti tohto Dodatku sa v celom rozsahu mení znenie 
Predpokladaného harmonogramu v bode 5.4 Zmluvy o dielo. 

2.4. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu v slovenskom jazyku 
z toho tri (3) originály pre Objednávateľa a dva (2) originály pre Zhotoviteľa. 

2.5. Zmluvné strany súčasne vyhlasujú, že ich prejavy sú slobodné, vážne a dostatočne zrozumiteľné a určité, 
zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. 

Poradové 
číslo  

Obsah časti diela  
(príslušný modul a pod.) 

Poradové 
číslo 

vydania 
(Realeas) 

Dodávka 
(etapa projektu) 

Predpokladané 
odovzdanie  

1. 
Detailná funkčná špecifikácia diela   Analýza a dizajn 

09/2022 Riadenie projektu za zhotoviteľa za obdobie 5 
mesiacov   

Riadenie projektu 

2. 

Modul č. 1: Správa geopriestorových údajov   Implementácia 

01/2023 

Modul č. 2: Registre, evidencie a dispečing   Implementácia 
Modul č. 3: Migrácia údajov   Implementácia 
Modul č. 4: Dispečing  Implementácia 
Modul č. 1: Správa geopriestorových údajov   Testovanie 
Modul č. 2: Registre, evidencie a dispečing   Testovanie 
Modul č. 3: Migrácia údajov   Testovanie 
Modul č. 4: Dispečing  Testovanie 
Riadenie projektu za zhotoviteľa za obdobie 4 
mesiace   

Riadenie projektu 

3. 

Modul č. 5: Riadenie procesov   Implementácia 

04/2023 

Modul č. 6: Integrácie, integračná platforma   Implementácia 
Modul č. 7: Publikačný modul, eSlužby   Implementácia 
Modul č. 5: Riadenie procesov   Testovanie 
Modul č. 6: Integrácie, integračná platforma   Testovanie 
Modul č. 7: Publikačný modul, eSlužby   Testovanie 
Riadenie projektu za zhotoviteľa za obdobie 3 
mesiace   

Riadenie projektu 

4. Testovanie a nasadenie   Testovanie a nasadenie 05/2023 

5. Post implementačná podpora 
  

Nasadenie a uvedenie do 
prevádzky 

11/2023 
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2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, nezmenené týmto Dodatkom, zostávajú zachované. 
2.7. Zmluvné strany po prečítaní tohto Dodatku výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich 

pravej a slobodnej vôle a bez nátlaku a tiesne. Zmluvné strany obsahu Dodatku porozumeli, súhlasia 
s ním, na znak čoho tento Dodatok podpisujú. 

 
 

V Bratislave dňa ................................ V Bratislave dňa ................................ 
 
  

Objednávateľ: 

 

Zhotoviteľ: 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

Hydromeliorácie, štátny podnik 

Ing. Ján Alena  

Funkcia: poverený výkonom funkcie riaditeľa 

 

 

ESPRIT spol. s r. o. 

Mgr. Dušan Kočický, PhD. 

Funkcia: generálny riaditeľ, konateľ 

 


