
DODATOK Č. 1  K  Z M L U V E  O  D I E L O č. 18/2022 
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení 

neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 (ďalej aj ako „Dodatok č.1“) 
 
 

Čl. I 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Objednávateľ:   
Názov:  Mesto Dubnica nad Váhom 
Sídlo:   Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Zastúpenie:  Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta Dubnica nad Váhom 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:   SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
IČO:   00 317 209 
DIČ:   2021339276 
(ďalej aj ako „Objednávateľ“) 
  

a 
 
Zhotoviteľ:      
Obchodné meno:  FERRMONT, a.s. 
Sídlo:   Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov 
Registrácia:     Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.  

10737/R 
Zastúpený:  Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva 
   Ján Ružička, podpredseda predstavenstva 
   Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva 
   Ing. Tomáš Focko, člen predstavenstva 
   Ing. Martin Lahoda, člen predstavenstva  
IČO:     31 619 916 
IČ DPH:  SK2020441907 
DIČ:    2020441907 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 
IBAN:                SK23 0200 0000 0003 8114 0372 
Tel.:     02/3278 0010 
E-mail:  bratislava@ferrmont.sk 
Osoby oprávnené 
na rokovanie vo 
veciach: 

a)  zmluvných Ing. Martin Lahoda, obchodno-výrobný riaditeľ 
b)  technických Ing. Radovan Gáži, obchodno-technický riaditeľ 
c)  výkonu funkcie 

stavbyvedúceho Ing. Zlatica Kollárová 
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

 



  
 

Čl. II 
PREAMBULA 

 
2.1 Zmluvné strany uzatvárajú súčasne so Zmluvou o dielo, predmetom ktorej je 
záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Rekonštrukcia a zníženie energetickej 
náročnosti objektov na ul. Partizánska v Dubnici nad Váhom“ (ďalej aj ako 
„Zmluva“),  v rozsahu definovanom v Zmluve, tento Dodatok č.1. 
 
2.2 Zmluvné strany sa na základe znenia výzvy na prekladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68, 
vyhlásenej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a podmienok tejto výzvy 
čo sa týka oprávnenosti z hľadiska verejného obstarávania na hlavné aktivity 
projektu, vzájomne dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1 k Zmluve. 
 
2.3 Týmto Dodatkom č. 1 sa upravuje článok XIV, bod 1 Zmluvy a to nasledovne: 
 
26.1  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávneným zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, po vykonaní administratívnej 
finančnej kontroly verejného obstarávania. 
Táto zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje na webovom sídle 
Objednávateľa.  
 
 

Čl. III 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 
3.1 Tento Dodatok č.1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha 
rovnakému právnemu režimu ako Zmluva. 
 
3.2 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá 
Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy. 
 
3.3 Tento Dodatok č.1 nadobúda  platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť najneskôr 
ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, po vykonaní administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania. 
 
3.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú 
nezmenené. 
 
3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 pred jeho podpísaním prečítali, 
že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu 
bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č.1 pri plnom vedomí podpisujú. 
 
3.6 Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 
343/2015 Z.z.. o verejnom obstarávaní. 
 



  
 

3.7 Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani by nemohlo 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. 
 
 
 
V Dubnici nad Váhom, dňa 21.01.2022  V Bratislave, dňa 18.01.2022 
 
 
 
Objednávateľ:                 Zhotoviteľ:  
 
     
 
 
 
................................………...................         .....................................................………............ 
        Mgr. et Mgr. Peter Wolf                           Ing. Tomáš Focko 
primátor mesta Dubnica nad Váhom                       člen predstavenstva 
 
 
 
 
 
                                                                           ...................................................................... 
                                                                                           Ing. Martin Lahoda 
                                                                                         člen predstavenstva 


