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Dodatok č. 1/2020 

ku 

ZMLUVE O DIELO č. 298/2020/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 
Registrovaný pre daň podľa § 7  a  § 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. 
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 : Ing. Milan Blaško, na základe poverenia primátora 
b) technických : Ing. Milan Blaško 
c) výkonu technického dozoru investora stavby  : Bc. Jozef Králik 
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie : Ing. Milan Blaško, Bc. Jozef Králik 
e) prevzatia Diela :  Ing. Milan Blaško 
číslo telefónu : +421 917401325 
e-mail : milan.blasko@dubnica.eu 
(ďalej len 

„Objednávateľ“) a 

2. ZHOTOVITEĽ : BasicBuild, s.r.o. 
sídlo : Dunajská č. 8, 811 08 Bratislava – Staré Mesto 
IČO : 52 299 937 
DIČ : 2121106196 
bankové spojenie : ČSOB, a.s. Partizánske 
číslo účtu : SK89 7500 0000 0040 2753 4086 
zastúpený : Viliam BAJZÍK – konateľ spoločnosti 

 
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach 
a) zmluvných : Viliam BAJZÍK – konateľ spoločnosti 
b) technických : Viliam BAJZÍK – konateľ spoločnosti 
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Viliam BAJZÍK – stavbyvedúci 
číslo telefónu : 00 421 905 757 177 
e-mail : basicbuildsro@gmail.com 
zapísaný : Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, 

oddiel SRO, vložka číslo 38992/R 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

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

 
 

PREAMBULA 
 

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 18.09.2020 Zmluvu o dielo č. 298/2020/OddVÚP, 
predmetom ktorej, ako výsledok verejného obstarávania, boli „Stavebné úpravy RTG pracoviska“, 
ktoré realizoval Objednávateľ v súlade s § 117 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
verejnom obstarávaní“) postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou.  
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Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XIII Záverečné ustanovenia, ods. 2 dohodli na zmenách 
Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Článku I. tohto Dodatku č. 1. 
Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej 
starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. 
 
 
 

 Čl. I 
PREDMET DODATKU 

 
 

1. Počas plnenia zmluvy vyplynula z povahy diela potreba doplnenia montážneho protipožiarneho SDK 
nevyhnutného na prekrytie zariadenia pre vzduchotechniku a rekonštrukcia stávajúcej kuchynskej 
linky umiestnenej v miestnosti pre RTG zariadenie. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetné dodatočné práce sa uskutočnia v zmysle prílohy č. 1 tohto 
dodatku, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou. 

3. Z dôvodu vykonania predmetných prác dochádza k zmene času plnenia diela a celkovej ceny diela.  
4. Pôvodný text Článku II. ČAS PLNENIA bod 2. sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 

 
 

 “2. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
a) vykonať Dielo v lehote do 21 dní od prevzatia staveniska Zhotoviteľom, 
b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší 

pracovný deň  po skončení realizácie Diela” 
 

 
5. 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      41.134,97 EUR (slovom: štyridsaťjedentisícstotridsaťštyri 97/100 EUR) 
DPH 20%       8.226,99 EUR  (slovom: osemtisícdvestodvadsaťšesť 99/100 EUR) 
cena spolu s DPH         49.361,96 EUR (slovom: štyridsaťdeväťtisíctristošesťdesiatjeden 96/100  

EUR)  
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 zmluvy 
o dielo. “ 
 

 
 

 Čl. II 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 

1. Uzatvorenie tohto  Dodatku  č.  1/2020  nie  je  v rozpore  s ustanovením  § 18 zákona  č.  343/2015  
Z.z. o  verejnom obstarávaní. 

2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1/2020 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 obstarávaní. 

3. Tento Dodatok č. 1/2020 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnemu 
režimu ako Zmluva. 

4. Tento Dodatok č. 1/2020 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana 
dostane dva (2) rovnopisy. 

5. Tento Dodatok č.1/2020 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a 
účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a  ods. 1 
Občianskeho zákonníka. 

6. Ostatné ustanovenia  Zmluvy nedotknuté  týmto Dodatkom č.  1/2020 zostávajú  nezmenené. 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1/2020 pred jeho podpísaním prečítali, že bol 

uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak  súhlasu  bez akýchkoľvek 
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výhrad  Dodatok č.1/2020  pri plnom  vedomí podpisujú. 
8. Prílohou tohto Dodatku je: 

 Príloha č. 1 – Krycí list rozpočtu a rekapitulácia stavby: stavebné úpravy  a rekonštrukcia kuchynky.  
 

 
 

V Dubnici nad Váhom, dňa 06.10.2020 V Bratislave, dňa 06.10.2020 

 

 

Za Objednávateľa Za Zhotoviteľa 
 
 
 
 
 

 
 
 

–––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– 
Ing. Milan Blaško Viliam BAJZÍK – konateľ spoločnosti 
Vedúci stavebného úradu,  BasicBuild, s.r.o. 
odd. investičnej výstavby, 
životného prostredia a dopravy 
na základe poverenia primátora 

 
 
 
 


