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Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 22/2022/0ddVÚP 
uzavretej podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonn ík 

v znení neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami: 

1. OBJEDNÁVATEĽ 
sídlo 
IČO 
DIČ 
IČ DPH: 
bankové spojenie 
číslo účtu 

zastúpený 
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach 
a) zmluvných 
b) technických 
c) výkonu technického dozoru investora stavby 
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie 
e) prevzatia Diela 
číslo telefónu 
e-mail 
(ďalej len „Objednávateľ") 

a 

2. ZHOTOVITEĽ 
sídlo 
IČO 
DIČ 
bankové spojenie 
číslo účtu 

zastúpený 
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach 
a) zmluvných 
b) technických 
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho 
číslo telefónu 
e-mail 
zapísaný 

(ďalej len „Zhotoviteľ") 

: Mesto Dubnica nad Váhom 
: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko 

: 00317209 
: 2021339276 
: Nie je platca DPH 
: Prima banka Slovensko a.s. - pobočka Dubnica nad Váhom 
: SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 

: Bc. Jozef Králik, na základe poverenia 
: Bc. Jozef Králik 
: Matej Ďaďan 
: Matej Ďaďan 0918 117 035 
: Bc. Jozef Králik 
: +421917 401 325 
: jozef.kralik@dubnica.eu 

: Pavol Hoferica 
: Ovčiarsko 172, 010 04 Ovčiarsko 
: 37095676 
: 1020064727 
: Slovenská sporiteľňa a.s. 
: SK 90 0900 0000 0004 2093 1338 
: Pavol Hoferica - majiteľ firmy 

: Pavol Hoferica - majiteľ firmy, +421 907 165 441 
: Pavol Hoferica - majiteľ fi rmy, +421907165 441 
: Ing.Martin Králik - stavbyvedúci, +421 918 978 857 
: Ing.Tibor Repáň- hlavný stavbyvedúci, +421 903 552 461 
: ponuky@pavolhoferica.sk 
: Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri, 
Okresného úradu Žilina, číslo živnostenského regist ra, 511-22555 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana" alebo spoločne ako „Zmluvné strany") 

Preambula 

1 Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „ Areál ul. Športovcov Dubnica nad Váhom - búracie 
práce" Zmluvné strany uzavreli dňa 27.01.2022 Zmluvu o dielo č. 22/2022/0ddVÚP, ktorej predmetom je zbúranie 
objektov nachádzajúcich sa na parcelách C-KN č.1252/2,10,13 (ďalej len „Zmluva"). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 
2 Čl. XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku 1. tohto 
Dodatku č. 1. Zmeny v dohodnutom rozsahu nemenia celkovú povahu diela, jeho fun kčnosť a vlastnosti a nie sú 
uskutočnené za účelom zmeny výsledku verejného obsta rávania, ale súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas 
realizácie diela. 
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Čl.1 
Predmet Dodatku 

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba výkonu ďalších, nepredvídaných prác týkajúcich sa likvidácie 
nebezpečného odpadu, o ktorom sa nevedelo pred začatím diela a jeho prítomnosť bola zistená až počas búrania objektu, 
ten bol ohlásený na regionálnom úrade verejného zdravotníctva a odborne zlikvidovaný. Tieto práce, ktoré neboli zahrnuté 
v pôvodnom rozpočte (ďalej aj ako „Naviac práce"). Naviac práce tak nebolo možné akokoľvek identifikovať pred zahájením 
prác na Diele, čo potvrdzuje aj Objednávateľ. Vykonanie týchto naviac prác je nevyhnutné na riadne, kompletné 
a komplexné zhotovenie diela. Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú 
predmetom tohto Dodatku č. 1 už sú ocenené prostredn íctvom Rozpočtu naviac prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto 
Dodatku. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj rizi ko prípadného poškodenia už 
vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a bezpečnosť ochrany verejného zdravia pred nebezpečným odpadom , čím v 
konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa. 

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na realizácii naviac prác, ktorých podrobná položková špecifikácia je Prílohou č . 1 
tohto Dodatku č. 1. 

2. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto 
dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia čl. III ods. 1. Zmluvy novým znením: 

„1. Cena Diela 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 178 895,85 EUR (slovom: stosedemdesiatosemtisícosemstodeväťdesiatpäť EUR osemdesiatpäť centov) 
DPH 20% 35 779,17 EUR (slovom: tridsaťpäťtisícsedemstosedemdesiatdeväť EUR sedemnásť centov) 
cena spolu s DPH 214 675,02 EUR (slovom: dvestoštrnásťtisícšesťstosedemdesiatpäť EUR dva centy) 

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odsekul tohto článku. 11 

Čl. 2 

Záverečné ustanovenia 

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č . 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

2. Uzatvoren ie tohto Dodatku č. 1 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 obsta rávaní. 

3. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právn emu režimu ako Zmluva. 

4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a 
Zhotovit e ľ jeden rovnopis. 

s. Tento Dodatok č. l nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle§ Sa zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

6. Prílohou tohto Dodatku č. 1 je: Príloha č . 1 - Rozpočet naviac prác (ocenený „Výkaz výmer"). 

7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené. 

8. 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 a kýchkoľvek výhrad Dodatok č. 1 pri plnom vedomí podpisujú. 
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V Dubnici nad Váhom, dňa ............... ... ......... . 
~ 

Za Objednávateľa 
/ , . ~ '1' 

/] ~~\ 
GDPR 

Bc. ~·:e~rálik /. 

Njáklade pove7 nia primátora 

v Žiline, dňa .......................... . . 

Za Zhotoviteľa 

GDPR 

Pavol Hoferica, konateľ 
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PAVOL HOFERICA , zemné a demolačné práce, rCO: 37 095 676 
fakturačná adrc5a Ovčiarsko 172.010040vč1arsko 
prcvád?.ka a k«c..~pon<I adresa· 2:ilinská cesta 522,0 13 11 Lictavska Lučka 

Zadávateľ: 

Mesto Dubnica nad Váhom 

Bratislavská 434/9 

O 18 41 Duhnica nad Váhom 

VEC: Cenová ponuk:t - Demontáž a :tneškodnenie materiálov s obsahom azbestu 

Na základe Vašej ž iados ti Vám predkladáme nasledovnú cenovú ponuku: 

MIESTO V) ' KO Nll: 

DRllll PRACE: 
Areál ul. Športovcov Dubnica nad Váhom - bí1rucic práce 

Búmcic pr:\ce 

Areál ul. Športovcov Dubnia nad Váhom - búracie práce 

položka popis merná 
mnotstvo 

jcdnolb 

Dcmontál a zneškodnenie materiálov s obsahom azbestu na 
1 stavbe: Areál ul. Sponovcov Dubnica nad Váhom - búracie l 4,75 

práce 

SPOLU bez DPH 

V cene sú zah rnuté nás ledovné práce: 
1. Zabezpečenie povolenia likvid:lcic azbestového nebezpečenstva od R (VZ 
2. Vytvorenie kontrolovaného pásma. 
3. Pcnctr1íci1111 stnbilii.ácia mater iálov s obsahom a7.bestu pripravkom Fostcr 32-60 
4. Dcmontá:). a nakladanie stavebných matcria lo'' s obsahom azbestu 
S. Zabalenie do hermeticky u:r.avrctých balíkov s oznai'cnim nebezpečného odpadu 
6. Ockontaminácia prostredia. 

7. Trnnsport z:1lrnlcného a s tabilizonného odpadu na skládku nebezpečného odpadu 
8. Uloženie nchczpcl'ného odpadu na skládke 
9. Odovzdanie dckont:iminovaného prostredia s dokumcnt~ciou. 

GDPR 

cenovú ponuku vypracoval: 

Cenová ponuka je určená len pre zadávateľa. 

Cenovú ponuku a ani údaje uvedené na nej. nie sú určené pre Lrclic osoby. 

Jcdnollcova 

""" 

1 00-0,00 

Pavol Hoferic:i 

0907 165441 

oelko',\ ..na 

4 750.00 € 

4 750,00€ 




