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Dodatok č. 1/2020 
ku 

Zmluve o zhotovení veci na zákazku zo dňa 31.03.2020 
uzatvorenej podľa § 644 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 
(ďalej aj ako „Dodatok č. 1“) 

 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Objednávateľ:  
Názov:             Mesto Dubnica nad Váhom 
Sídlo:               Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
v zastúpení:    Mgr. Peter Wolf - Primátor 
e-mail:    msu@dubnica.eu 
IČO:                         00317209 
DIČ:                         2021339276 
Bankové spojenie:    VÚB, a.s.    
Číslo účtu v tvare IBAN:  SK47 0200 0000 0000 1972 3372 
(ďalej aj ako „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ: 
Názov:    TEMER GROUP s. r. o. 
Sídlo:     Trenčianska 725/58, 018 51 Nová Dubnica 
IČO:         46 722 637 
DIČ:     2023533776 
V mene ktorej koná:  Ing. Vladimír Temer, konateľ 
Register:   Obchodný register Okresného súdu Trenčín,  

Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  26447/R 
Bankové spojenie:    ČSOB, a.s.    
Číslo účtu v tvare IBAN:  SK37 7500 0000 0040 1619 0484 

 
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“) 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
 

Čl. I 
PREAMBULA 

 
1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 31.03.2020 Zmluvu o zhotovení veci na 

zákazku č.123/2020/OddVÚP (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bolo zhotovenie 
zábradlia ku komunikácii za podmienok dohodnutých v predmetnej zmluve. 

2. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení 
náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. 
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3. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o zmene rozsahu, obsahu a ceny 
predmetu plnenia v nasledovných bodoch: 
 
 
 

Čl. II 
     PREDMET  DODATKU 
 

1. Pôvodný text ČL.I Úvodné ustanovenia sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 
  

„1.Zhotovením veci sa na účely tejto zmluvy rozumie: 
Zábradlie ku komunikácii – „Zostava“ čís. výkr. Z1/2020: - 140ks  

 Rozpis zostavy: 
 Zábradlie ku komunikácii – „Položky“ čís. výkr. Z2/2020: – 234 ks. 
 Zábradlie ku komunikácii – „Položky“ čís. výkr. Z3/2020: – 229 ks. 
Pri výrobe budú použité navarovacie kolená. Zábradlie musí mať predpísanú povrchovú 
úpravu podľa výkresov – žiarové zinkovanie a finálna úprava bude náter červený a biely. 
(ďalej len „vec“). 

 
2.Vec sa považuje za riadne odovzdanú od okamihu, kedy objednávateľ potvrdí 
prevzatie veci svojím podpisom na odovzdávacom a preberacom protokole.“ 

 
 

2. Pôvodný text Čl.VI Cena za zhotovenie veci sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 
 

„1.Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie veci vo výške 
stanovenej dohodou zmluvných strán v sume: 

31.302,40 EUR bez DPH 
6.260,48  EUR 20% DPH 

37.562,88                                             EUR s DPH 
slovom:  Tridsaťsedemtisícpäťstošesťdesiatdva EUR 88/100 centov 

 
2.Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za zhotovenie veci vzniká okamihom 
odovzdania veci. 
 
3.Fakturácia bude uskutočnená do troch dní od prevzatia veci objednávateľom, pričom  
podkladom pre vypracovanie faktúry bude Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí 
veci, podpísaný oprávneným zástupcom zhotoviteľa a oprávneným zástupcom 
objednávateľa. 
 
4.Cenu za zhotovenie veci zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 14 dní odo 
dňa doručenia faktúry objednávateľovi.“  

 

Čl. III 
    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Uzatvorenie tohto  Dodatku  č.  1/2020  nie  je  v rozpore  s ustanovením  § 18 zákona  
č.  343/2015  Z.z. o  verejnom obstarávaní. 
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2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1/2020 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces 
verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 ( najmä princípu 
nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

3. Tento Dodatok č. 1/2020 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha 
rovnakému právnemu režimu ako Zmluva. 

4. Tento Dodatok č. 1/2020 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá 
Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy. 

5. Tento Dodatok č.1/2020 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými 
stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v 
súlade s § 47a  ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

6. Ostatné ustanovenia  Zmluvy nedotknuté  týmto Dodatkom č.  1/2020 zostávajú  
nezmenené. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1/2020 pred jeho podpísaním prečítali, 
že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak  súhlasu  
bez akýchkoľvek výhrad  Dodatok č.1/2020  pri plnom  vedomí podpisujú. 

 
 
 
V Dubnici nad Váhom, dňa 09.06.2020 

 

 

 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

Mesto Dubnica nad Váhom    TEMER GROUP s. r. o.  

 

 

 

 

..............................................................            .............................................................. 
        Ing. Milan Blaško,          Ing. Vladimír Temer, konateľ 
       
    Vedúci stavebného úradu,                    
    odd. investičnej výstavby,                    
životného prostredia a dopravy 
       Na základe poverenia      

 


