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D O D A T O K  č. 01/2020 

k Zmluve o dielo č. 210/2020/OddVÚP  zo dňa 01.07.2020, uzatvorenej podľa § 
536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

___________________________________________________________________________ 

Zmluvné strany: 

 
 
1. OBJEDNÁVATEĽ                    : Mesto Dubnica nad Váhom 
sídlo  : Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, 

Slovensko 
IČO       : 00317209  
DIČ      : 2021339276 
bankové spojenie  :  Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad 

Váhom 
číslo účtu      :  SK03 5600 0000 0044 0503 3001  
zastúpený           :  Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta  
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
a) zmluvných     : Mgr. et Mgr. Peter Wolf 
b) technických      : Ing. Milan Blaško 
c) výkonu technického dozoru investora stavby : Miloslav Šupák 
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie : Ing. Milan Blaško, Miloslav Šupák  
e) prevzatia Diela     :  Ing. Milan Blaško 
číslo telefónu      : +421 917401325  
e-mail      : milan.blasko@dubnica.eu 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
2. ZHOTOVITEĽ           : RI - PEX s.r.o. 
sídlo       : Slnečná 15, Rozhanovce 044 42     
IČO       : 46 465 081 
DIČ       : 2023398520 
bankové spojenie     : FIO BANKA a.s. 
číslo účtu     : SK63 8330 0000 0021 0059 3711 
zastúpený      : Ing. Richard Pechs, konateľ   
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
a) zmluvných      : Ing. Richard Pechs 
b) technických      : Ing. Richard Pechs 
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho                      : Ing. Ronald Pechs     
číslo telefónu      : 0907 231 213    
e-mail      : pechs@ri-pex.sk 
zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Košice I,    

Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  28896/V 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana” alebo spoločne ako „Zmluvné 
strany“) 
 

Čl. I. 
Všeobecné ustanovenie 

 
Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 01.07. 2020 Zmluvu o dielo č. 210/2020/OddVÚP  (ďalej len 
„Zmluva o dielo“),  predmetom ktorej je realizácia diela: „Dom kultúry – oprava strechy“, na ul. 
Bratislavská 435/12,  parcelné číslo 1110/22, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 2600, vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom. Zmluvné strany sa 
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v súlade s Článkom III Cena za dielo bod 4. a 5. a v súlade s článkom XIII Záverečné ustanovenia bod 
2.  dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Čl. II. tohto Dodatku č. 1.  
 

Čl. II. 
Predmet dodatku 

 
1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán na vykonaní prác naviac a dodávok oproti 

prácam a dodávkam dohodnutým v pôvodnom rozpočte.  Ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú 
nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena 
dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov a technických dôvodov. Súčasťou tejto dohody 
je i dohoda na cene za vykonané práce naviac a dodávok. Dodatočne požadované práce naviac 
a dodávky, vrátane ich cien sú: 

Snehové zábrany - jednorúrkový systém    
      

P.č. Názov položky Merná 
jednotka Množstvo Jednotková cena bez 

DPH 
Cena celkom bez 

DPH 

1 snehové zábrany: jednorúrkový 
systém - rúry D+M bm 90,00 10,50 € 945,00 € 

1 snehové zábrany: jednorúrkový 
systém - úchyty D+M bm 90,00 9,50 € 855,00 € 

1 snehové zábrany: jednorúrkový 
systém - spojky, ukončenia D+M bm 90,00 4,50 € 405,00 € 

3 systémový prestup cez strechu - 
odvetranie kanalizácie ks 4,00 50,00 € 200,00 € 

 Cena celkom    2 405,00 € 

      
2. Z dôvodu vykonania naviac prác  dochádza k zmene celkovej ceny diela. Pôvodný text Článku III. 

Cena za Dielo bod 1. sa nahrádza novým textom ktorý znie:  
 

„1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená 
v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov vo výške: 
cena bez DPH 37 295,00 EUR (slovom: tridsaťsedemtisícdvestodeväťdesiatpäť euro) 
DPH 20% 7 459,00 EUR  (slovom: sedemtisícštyristopäťdesiatdeväť euro) 
cena spolu s DPH 44 754,00 EUR (slovom: štyridsaťštyritisícsedemstopäťdesiatštyri euro) 
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto 
článku.“ 

 
Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č.1/2020 je záväznou súčasťou zmluvy. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto 
dodatkom upravené zostávajú nezmenené.  

2. Pokiaľ v tomto Dodatku č. 1/2020 nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán 
sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka  a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

3. Dodatok č. 1/2020 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po 
dni jeho zverejnenia. 
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4. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1/2020 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z.. 
o verejnom obstarávaní.  

5. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1/2020 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. 

6. Dodatok č. 1/2020 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jeden (1) 
rovnopis a Objednávateľ jeden (1) rovnopis.  

7. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1/2020  pred jeho podpísaním prečítali, že 
bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho 
vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
 
V Dubnici nad Váhom, dňa 21.07.2020                                    V Košiciach, dňa 16.7.2020          
                      
 
 
Za Objednávateľa    Za Zhotoviteľa   
           
 
  
                                             
––––––––––––––––––                    ––––––––––––––––––––  
Ing. Milan Blaško, na základe poverenia              Ing. Richard Pechs, konateľ  
Vedúci stavebného úradu,                    
odd. investičnej výstavby,                    
životného prostredia a dopravy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


