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DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 295/2021/OddVÚP 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami: 

1. OBJEDNÁVATEĽ : Mesto Dubnica nad Váhom 
sídlo : Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko 
IČO : 00317209  
DIČ : 2021339276 
IČ DPH: : Nie je platca DPH 
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 : Bc. Jozef Králik 
c) výkonu technického dozoru investora stavby : Matej Ďaďan 
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie     : Matej Ďaďan, ,  +421  918  117  035
e) prevzatia Diela : Bc. Jozef Králik 
číslo telefónu : +421  917  401  325   
e-mail : jozef.kralik@dubnica.eu 
(ďalej len „Objednávateľ“)

a 

2. ZHOTOVITEĽ : STRABAG s.r.o. 
sídlo : Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 
IČO : 17 317 282 
DIČ : 2020316298 
bankové spojenie : UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.  
číslo účtu : SK54 1111 0000 0014 2311 0003 
zastúpený : Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti 

  Viera Nádaská, konateľka spoločnosti 
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach 
a) zmluvných : Ing. Ján Michel, riaditeľ oblasti - na základe plnej moci 

  Ing, Anton Boc, vedúci PJ Trenčín - na základe plnej moci 
b) technických : Ing, Anton Boc, Ing. Milan Melek 
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Ing. Milan Melek, + 421 911 102 559 
číslo telefónu : Ing. Anton Boc, + 421 902 978 397 
e-mail : anton.boc@strabag.com 
zapísaný : OR Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B 

PREAMBULA 

Zmluvné strany uzavreli dňa 19.01.2022 v súvislosti s realizáciou stavby s názvom „Cyklotrasa, úsek Dubnica nad 
Váhom - Prejta“ Zmluvu o dielo č. 295/2021/OddVÚP (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 
článku XIV. Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku č. 1.  
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Článok I 
Predmet Dodatku 

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava podmienky nadobudnutia účinnosti Zmluvy vyplývajúca z
odporúčania Centrálneho koordinačného orgánu Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie
SR uvedeného v Jednotnej príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania zo dňa 15.06.2021.

Pôvodný text bodu 1. článku XIV. Záverečné ustanovenia sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

„Článok XIV 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluva
nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a kumulatívne
po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali
alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak
boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO,
zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe
z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického
pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO. Objednávateľ si vyhradzuje právo
odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, v
ktorej poskytovateľ príspevku z fondov EÚ identifikoval nedostatky. „

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. 1 je záväznou súčasťou Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1
upravené zostávajú nezmenené.

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

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

4. 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 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri rovnopisy a
Zhotoviteľ jeden rovnopis.

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

V Žiline, dňa 20.01.2022           

Za Zhotoviteľa 

––––––––––––––––––––  

V Dubnici nad Váhom, dňa 20.01.2022

Za Objednávateľa 

 ––––––––––––––––––  
Mgr. et Mgr. Peter Wolf
primátor mesta 

Ing. Ján Michel, riaditeľ oblasti 
na základe plnej moci 

Ing. Anton Boc, vedúci PJ Trenčín 
na základe plnej moci 


