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DODATOK č. 1  
k Zmluve o dielo zo dňa 23.09.2021 

 

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov 

 

medzi  

 

1. Mestské služby Topoľčany, s.r.o. 

 IČO: 44 818 378 

DIČ: 2022854053 

IČ DPH: SK2022854053 

Sídlo: Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.  

Číslo účtu (IBAN): SK49 0200 0000 0026 23092756 

V mene koná: Mgr. Martin Bucko, konateľ spoločnosti 

 

 (ďalej len „Objednávateľ“) 

 

     a 

 

2. PosAm, spol. s r.o. 

 IČO: 31 365 078 

DIČ: 2020315440 

IČ DPH: SK 2020315440 

Zápis v obch. registri: Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, vložka č.: 6342/B 

Sídlo: Bajkalská ulica č. 28, 821 09 BRATISLAVA 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu (IBAN): SK74 1100 0000 0026 2134 0170 

V zastúpení:   Ing. Marian MAREK, generálny riaditeľ na základe plnomocenstva 

Ing. Robert Genszký, finančný riaditeľ na základe plnomocenstva 

 

 (ďalej len „Dodávateľ“ alebo „spoločnosť PosAm“) 
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Čl. I 

Zmluvné strany sa týmto písomným Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zo dňa 23.09.2021 

v súlade s jej Článkom V: Záverečné ustanovenia, bod 5.2. dohodli na týchto zmenách Zmluvy: 

 

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa v Článku IV: Zmluvná cena a platobné podmienky, menia body 4.3.2 

a 4.3.3 nasledovne: 

 

4.3.2 Objednávateľ uhradí Dodávateľovi cenu Plnenia podľa bodu 4.1.4 písm. A) na základe 

faktúr za kvartálne obdobie, ktoré zohľadnia províziu vyjadrenú v % v nadväznosti na reálny 

výnos na parkovnom cez mobilnú aplikáciu; 

 

4.3.3 Objednávateľ uhradí Dodávateľovi cenu Plnenia podľa bodu 4.1.4 písm. C) na základe 

faktúry za kvartálne obdobie vystavenej vždy na začiatku kvartálneho obdobia; 

Čl. II  

1. V ostatných ustanoveniach, týmto dodatkom nedotknutých, zostáva základná Zmluva o dielo 

služby zo dňa 23.09.2021 nezmenená. 

2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva 

obdrží Objednávateľ a jeden obdrží Zhotoviteľ. 

3. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 pozorne prečítali, porozumeli jeho obsahu a prehlasujú, 

že nebol uzatvorený v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vo vlastnom 

mene podpisujú. 

4. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle zákona č. 

546/2010 Z.z. s poukazom na ustanovenie § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Dodávateľ: Objednávateľ: 

 

v Bratislave dňa 30.03.2022   v Topoľčanoch dňa 30.03.2022 

 

 

 

 

 

.......................................................   ...............................................  

PosAm, spol. s r.o.  Mestské služby Topoľčany, s.r.o. 

Ing. Marian Marek        Mgr. Martin Bucko 

generálny riaditeľ na základe  konateľ 

plnomocenstva 

   

 

 

 

.......................................................    

PosAm, spol. s r.o.  

Ing. Robert Genszký  

finančný riaditeľ na základe  

plnomocenstva 

 


