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Dodatok č. 1/2021 

k 

Zmluve o dielo č. 302/2020/OddVÚP zo dňa 03.12.2020 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej aj ako „Dodatok č. 1“) 

 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

Objednávateľ:  

Názov:             Mesto Dubnica nad Váhom 

Sídlo:               Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
v zastúpení:   Ing. Milan Blaško, vedúci stavebného úradu, odd. investičnej 

výstavby, životného prostredia a dopravy, na základe poverenia 
e-mail:    msu@dubnica.eu 
IČO:                         00317209 
DIČ:                         2021339276 

Registrovaný pre daň podľa § 7 a 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. 
Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s.    

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK03 5600 0000 0044 0503 3001 

(ďalej aj ako „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ: 

Názov:    DOSA Slovakia, s. r. o. 
Sídlo:     Dostojevského 12, 014 01 Bytča 
IČO:         36 412 678 
DIČ:     2020109443 
IČ DPH:   SK2020109443 
V mene ktorej koná:   Ing. Juraj Kurtulík 
Register:   Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, 

Vložka číslo 14316/L 
Bankové spojenie:    VÚB, a.s.   
Číslo účtu v tvare IBAN:  SK18 0200 0000 0039 0301 3455 

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
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Čl. I 

PREAMBULA 

 

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 03.12.2020 Zmluvu o dielo č.302/2020/OddVÚP, (ďalej 
len „Zmluva“), predmetom ktorej bola rekonštrukcia parkoviska pri bytovom dome č. 26 
v Dubnici nad Váhom za podmienok dohodnutých v Zmluve. 

 
 

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 Zmluvy z dôvodu dodatočnej požiadavky 
Objednávateľa na zmenu tvaru vstupu na parkovisko.  Ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré 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 
zmene ceny za vykonané práce naviac a dodávky, ktorá však v súhrne neprekračuje hodnotu 
stanovenú v § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Dodatočne požadované 
práce naviac a dodávky, vrátane ich cien sú bližšie špecifikované v súpise prác, ktorý tvorí prílohu 
č. 1 tohto Dodatku č. 1. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli na nahradení pôvodného textu Článku III - Cena za dielo, odsek 1. 
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: 15.460,10 EUR (slovom: pätnásťtisícštyristošesťdesiat eur a desať centov) 
DPH 20%: 3.092,02 EUR  (slovom: tritisícdeväťdesiatdva eur a dva centy) 
cena spolu s DPH: 18.552,12 EUR (slovom: osemnásťtisícpäťstopäťdesiatdva eur a dvanásť 
centov) je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 
4 tohto článku. 

 

Čl. III 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Uzatvorenie tohto  Dodatku  č.  1/2021  nie  je  v rozpore  s ustanovením  § 18 zákona  
č.  343/2015  Z.z. o  verejnom obstarávaní. 

2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1/2021 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. 1/2021 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému 
právnemu režimu ako Zmluva. 
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4. Tento Dodatok č. 1/2021 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná 
strana dostane jeden (1) rovnopis. 

5. Tento Dodatok č.1/2021 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.  1/2021 zostávajú  nezmenené. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1/2021 pred jeho podpísaním prečítali, že bol 
uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak  súhlasu  bez 
akýchkoľvek výhrad Dodatok č.1/2021  pri plnom vedomí podpisujú. 

 

V Dubnici nad Váhom, dňa 10.02.2021  V Dubnici nad Váhom, dňa 10.02.2021 

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

Mesto Dubnica nad Váhom    DOSA Slovakia, s. r. o.  

 

 

..............................................................            .............................................................. 

        Ing. Milan Blaško,                   Ing. Juraj Kurtulík, konateľ  
  Vedúci stavebného úradu,      
   odd. investičnej výstavby,                    
životného prostredia a dopravy 
       Na základe poverenia   


