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Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1551/2021/OPR 

uzatvorený podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov ďalej 
len „geologický zákon“), vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR) 
č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon,  a  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „dodatok“)  

medzi 

Objednávateľ 

Prešovský samosprávny kraj 
sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
IČO: 37870475 
DIČ: 2021626332 
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK73 8180 0000 0070  0036 9360 

Zhotoviteľ 

AQUATEST a.s. 

Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, Česká republika 
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, 
oddiel: B, vložka: 1189  
Štatutárny orgán: Daniel Kraft, člen predstavenstva  
IČO: 447 94 843, DIČ: CZ44794843  
konajúca v Slovenskej republike prostredníctvom  

AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka  

Pražská 2, 040 11 Košice  
Právna forma: podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby) 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka č. 387/V  
IČO: 36 656 623, DIČ: SK2022217945  
Vedúci organizačnej zložky: Ing. Adriana Marcinová  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK07 1100 0000 0029 2784 7214 

/spolu aj ako „zmluvné strany“/ 

Zmluvné strany sa v súlade s čl. IV, bod 4.3, 4.4; čl. VII a čl. IX, bod 9.2 Zmluvy o dielo č. 
1551/2021/OPR dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 nasledovne: 

Čl. I 

Odôvodnenie uzavretia dodatku 

1.1 Miesta realizácie vrtných prác boli komisionálne obhliadnuté v dňoch 28.07.2021 
a následne 11.08.2021 za účasti zástupcu zhotoviteľa a zástupcu štátnej ochrany prírody 
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a krajiny. Miesta realizácie vrtných prác (parcely) boli nahradené novými parcelami a to 
z dôvodu 

a) Eliminácie zásahov do prírodného prostredia – brehové porasty, lúčne
porasty a lesné spoločenstvo (zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny) – časť Brezovec, Michajlov, Dúbrava

b) Prístupu vrtnej súpravy (nedostupný členitý terén) – časť Hrabová Roztoka

Na základe uvedeného, bolo nutné zabezpečiť zo strany objednávateľa nové povolenia 
na realizáciu prác (vstup na pozemok, vyjadrenia k zmenám, strety záujmov chránené 
osobitnými predpismi – podzemné siete a pod.), čím sa značne predĺžila doba 
realizácie prác. 

Čl. II 

Predmet dodatku 

2.1 Čl. IV bod 4.1 sa mení a znie nasledovne: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch: 

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo v termíne do 31. 01. 2022. 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

3.1 Tento dodatok č. 1 je povinne zverejňovaným dodatkom ku zmluve, pričom platnosť 
nadobúda dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 
v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Prešovského 
samosprávneho kraja. 

3.2 Ostatné zmluvné podmienky zostávajú nezmenené. 

3.3 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich  vyhotoveniach. Objednávateľ obdrží tri 
vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom dodatku č. 1, že bol napísaný na 
základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, vážne, nie v tiesni, ani za inak 
nevýhodných podmienok, pričom im nie sú v dobe podpisu tohto dodatku č. 1 známe 
okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť. Zmluvné strany na znak 
svojho súhlasu s obsahom tohto dodatku č. 1  tento dodatok č. 1 podpísali. 

Časový harmonogram vrtov Pozemky 

Celok OBEC Realizácia do Vlastník pozemku Parc.č. 

4. 

Brezovec 31.01.2022 Obec Brezovec 1738 
Dúbrava SPF – lesy SR 536/1 
Michajlov Gréckokat. cirkev 202/2 
Hrabová Roztoka Gréckokat. cirkev 231 

Číslo z Centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 184/2021 



3 

3.5 Náklady za práce vykonané zo strany zhotoviteľa do účinnosti dodatku č.1 sa považujú 
za oprávnené. 

Objednávateľ: 

 V Prešove, dňa: 06.12.2021 

 .................................................. 
v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.

predseda 

         Zhotoviteľ: 

     V Prahe, dňa:  21.12.2021 

        ........................................................... 
v. r. Daniel Kraft
člen predstavenstva

Tento dodatok nadobudol platnosť dňa: 21.12.2021 
Tento dodatok bol zverejnený dňa: 4.1.2021 
Táto dodatok nadobudol účinnosť dňa: 5.1.2021 
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