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 ZMLUVA O DIELO č. 132/2015 

Dodatok č.1 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ:  Obec Záhorce 

 

Sídlo: Krtíšska 173/98, 991 06 Želovce 

Krajina: Slovenská republika 

Kontaktná osoba: PaedDr. Branislav Kázmer– starosta obce 

Mobil: +421 918 438 870 

IČO: 00319694 

DIČ: 2021243323  

 IČDPH: 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Lučenec 

Číslo účtu: 6050002001/5600 

IBAN: SK93 5600 0000 0060 5000 2001 

BIC: KOMASK2X 

 /ďalej len "objednávateľ"/  

  

Zhotoviteľ:  OTNS, a.s. 

Sídlo: Vajnorská 137, 831 04  Bratislava 

Krajina: Slovenská republika 

Kontaktná osoba:  

Ing. Tibor Csernák – predseda predstavenstva 

Ing. Blažej Zaujec – podpredseda predstavenstva 

Mobil:  

IČO: 46881239 

DIČ: 2023628442 

IČDPH: SK2023628442 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

Číslo účtu: 3460441054/0200 

IBAN SK 13 0200 0000 0034 6044 1054 

BIC: SUBASKBX 

 

 

  

 /ďalej len "zhotoviteľ"/  
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Čl. I 

Predmet dodatku 

1. Predmet tohto dodatku je upresnenie Čl. I, bod č.1. o nasledovné: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vybudovať distribučnú sieť na prenos údajov prostredníctvom 

pasívnej/aktívnej komunikačnej siete vrátane zariadení na prenos a zber signálu. Zhotoviteľ  

sa zaväzuje vybudovať otvorený (technologický neutrálny) kamerový systém, ktorý umožní 

prípadné rozšírenie o ďalšie snímacie zariadenia a rozšírenie úložiska pre archiváciu záznamov. 

      Čl. II. 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené v platnosti. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť 

originálu. Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli na základe slobodnej vôle, tento 

dodatok nebol uzavretý v tiesni na základe nevýhodných podmienok, tento dodatok si riadne 

prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú. 

 

 

za Objednávateľa 

 

 

za Zhotoviteľa 

podpis :      ..................................... 

meno :    PaedDR Branislav Kázmer 

funkcia:          starosta obce    

 

dátum : 19.8. 2015 

podpis : ..................................... 

meno : Ing. Tibor Csernák 

funkcia:  predseda predstavenstva 

 

 

dátum : 19.8. 2015 
 

 

  

za Zhotoviteľa 

 podpis : ..................................... 

meno : Ing. Blažej Zaujec 

funkcia: podpredseda predstavenstva  

 

 

dátum : 19.8. 2015 
 


