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Dodatok č. 1/2020 k 
ZMLUVE O DIELO č.: 20-01-134 

na vykonanie projektových prác potrebných pre realizáciu stavby 
„Areál zimných športov v Dubnici nad Váhom“  
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

(ďalej len „Dodatok“) 
 
 
Čl.1. ZMLUVNÉ STRANY 
1.1 ZHOTOVITEĽ    :  ing.arch.Igor Maťaťa 
       AKM  Architektonická kancelária 

Sídlo    :  Námestie Š.N.Hýroša č.15, 
        034 01 Ružomberok 

Zastúpený   :  ing.arch. Igor Maťaťa 
IČO    :  142 69 431 
DIČ    :  1020482188 

 IČ DPH   :  SK 1020482188 
 Číslo bank. účtu  :  SK48 0900 0000 0000 5675 8398 
 Osoba oprávnená jednať  

- vo veciach zmluvných :  ing.arch. Igor Maťaťa 
               technických :  ing.arch. Igor Maťaťa,  ing. Marek Ondrejka PhD. 

Registrácia   :  register  SKA 0255 AA 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
1.2 OBJEDNÁVATEĽ   :   Mesto Dubnica nad Váhom  
 
 Sídlo    :  Bratislavská 434/9,  
        018 41  Dubnica nad Váhom 
 Zastúpený   :  Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 
 IČO    :  00317209 
 DIČ    :  2021339276 
 Číslo bankového účtu :  SK03 5600 0000 0044 0503 3001 

Osoba oprávnená jednať  
- vo veciach zmluvných :  Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 

                      technických :  Ing. Tomáš Truchlý, zástupca primátora
      
       (ďalej len „objednávateľ“) 
 

 
Čl. I 

PREAMBULA 
 

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 29.1.2020  Zmluvu o dielo č.: 20-01-
134 (ďalej len „Zmluva o dielo“),  predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa 
vypracovať v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo pre 
objednávateľa a objednávateľovi protokolárne odovzdať, resp. vykonať pre 
stavbu „Areál zimných športov Dubnica nad Váhom“:  

Architektonickú štúdiu rekonštrukcie zimného štadióna a Architektonickú   
štúdiu novostavby tréningovej hokejovej haly.  
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2. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o zmene rozsahu 
a obsahu predmetu plnenia,  zmene ceny plnenia a zmene času plnenia.  

 

Čl. II 
PREDMET  DODATKU 

 

1. Upravuje sa Čl. 2 PREDMET ZMLUVY, ROZSAH A OBSAH PREDMETU 
PLNENIA.  

Pôvodné znenie Čl. 2 PREDMET ZMLUVY, ROZSAH A OBSAH PREDMETU 
PLNENIA sa dopĺňa o bod 2.3 s nasledovným znením:  

„2.3 – Dopracovanie architektonickej štúdie podľa bodu 2.1. a 2.2. tejto Zmluvy 
v rozsahu: fitness centrum, prestavba a nadstavba reštaurácie a nadstavby 
technického zázemia. „ 

 

2. Pôvodný text Čl. 4. ČAS PLNENIA sa nahrádza novým textom, ktorý znie:  

 

„Čl.4. ČAS PLNENIA 

4.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet  v rozsahu a obsahu 
dohodnutom v Čl.2. tejto zmluvy  v termíne do : 

4.1.1 - Architektonická štúdia rekonštrukcie zimného štadióna: v termíne 
do 30.05.2020 

4.1.2 - Architektonická štúdia novostavby tréningovej hokejovej haly: 
v termíne do 30.05.2020 

4.2 Dodržanie termínu dodávky predmetu zmluvy je závislé od riadneho a 
včasného spolupôsobenia objednávateľa v zmysle Článku 5.2 zmluvy.“  

 

3. Pôvodný text Čl. 6. CENA PLNENIA, PLATOBNÉ PODMIENKY sa nahrádza 
novým textom, ktorý znie:  

 

„Čl.6. CENA PLNENIA, PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1   Cena za plnenie bodov 2.1. – 2.3  tejto ZoD je dohodou zmluvných strán určená 
nasledovne 

  Cena bez DPH        34 500.- € (slovom tridsaťštyritisícpäťsto € bez DPH)   

  DPH 20 %   6 900.- € (slovom šesťtisícdeväťsto € DPH 20 %)  

  Cena s DPH celkom 41 400.- € (slovom štyridsaťjedentisícštyristo € s DPH) 

             Zhotoviteľ  je platca DPH !!! 

6.2  Podkladom pre úhradu ceny dodávky v zmysle tejto zmluvy bude faktúra, 
vystavená zhotoviteľom. Faktúra je splatná do 15 dní od jej prevzatia objednávateľom. 

6.3 Na základe dohody zmluvných strán bol dohodnutý nasledovný spôsob úhrady 
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6.3.1 -  10 000.- €  (slovom desaťtisíc €) + DPH  2 000.- € (slovom dvetisíc €) 

uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po 
nadobudnutí účinnosti tejto ZoD,  

6.3.2 -  10 000.- €  (slovom desaťtisíc €) + DPH  2 000.- € (slovom dvetisíc €) 

uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom do 
31.03.2020, 

6.3.3  -14 500.- €  (slovom štrnásťtisícpäťsto €) + DPH  2 900.- € (slovom 
dvetisícdeväťsto €) 

   uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po  
odovzdaní predmetu tejto ZoD podľa ods 2.1,  2.2 a 2.3.  

6.4   V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na 
strane objednávateľa, bude zhotoviteľ za práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo  
odstúpenia od zmluvy, fakturovať objednávateľovi sumu vo výške skutočne 
vzniknutých nákladov vyplývajúcich z  rozpracovanosti diela. 

6.5  V prípade nedodržania termínu dodávky predmetu tejto zmluvy podľa ČL. 2 tejto 
ZoD z dôvodu na strane zhotoviteľa, bola dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 0,05 % 
z predmetného plnenia za každý deň meškania dodávky.  

6.6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je dohodnutá zmluvná 
pokuta vo výške 0,05 % za každý deň meškania úhrady.“  

 

Čl. III. 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č.: 20-01-134.  

2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené a v platnosti. 

3. Dodatok č. 01/2020 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu,  

    z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.  

4. Dodatok č. 01/2020 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými  
stranami. Účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia podľa 
osobitných predpisov.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 01/2020 je zrozumiteľným 
a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni a za 
nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na 
znak čoho pripájajú svoje podpisy.  

 
V Dubnici nad Váhom 30.4.2020 

 
 
......................................................          ................................................... 
     Za objednávateľa                            Za zhotoviteľa          
     Ing. Milan Blaško                      Ing.arch.Igor Maťaťa 

           Na základe poverenia                                     AKM Architektonická kancelária 
         Mesto Dubnica nad Váhom 

 


