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DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 309/2021/OddVÚP  
uzavretej dňa 23.11.2021 

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

 
Zmluvné strany 

 
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     : Bc. Jozef Králik, na základe poverenia primátora 
b) technických      : Bc. Jozef Králik 
c) výkonu technického dozoru investora stavby : Bc. Adam Minárech 
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie : Bc. Jozef Králik 
e) prevzatia Diela     : Bc. Jozef Králik 
číslo telefónu      : +421 42 4455762 
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       : 17317282 
DIČ       : 2020316298  
bankové spojenie     : UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s. 
číslo účtu     : SK5411110000001423110003 
zastúpený      : Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti 
        Viera Nádaská, Viera Nádaská konatelia 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, vedúci PJ Trenčín   
        Ing. Milan Melek, stavbyvedúci PJ Trenčín  
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho                      : Ing. Milan Melek, stavbyvedúci PJ Trenčín  
d) ekonomických     : Ing. Michaela Šmehylová, ekonómka PJ Trenčín 
   
číslo telefónu      : +421 902 978 397 (Ing. A. Boc)    
e-mail      : anton.boc@strabag.com 
zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel                     

Sro,  vložka č. 991/B  
 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

 
 

Preambula 

Zmluvné strany uzavreli dňa 23.11.2021 v súvislosti s realizáciou zákazky s názvom „Základná škola s MŠ 
Pod hájom, Dubnica nad Váhom – dopravné riešenie“ Zmluvu o dielo č. 309/2021, ku ktorej dňa 26.04.2022 
uzatvorili Dodatok č. 1 (ďalej spolu len „Zmluva“).  Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Článku XIII Záverečné 
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ustanovenia a s článkom III ods. 4 písm. b) a c) Zmluvy a v zmysle ustanovení § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona 
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. 
tohto Dodatku.  

 
Článok I. 

Predmet Dodatku 

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba zmeny verejného osvetlenia, úpravy parovodnej 
šachty na základe požiadavky investora a potreba doplnenia posuvnej brány, čo nebolo zahrnuté v pôvodnom 
rozpočte. Zároveň sa po dohode s objednávateľom osadia namiesto farebnej zámkovej dlažby pre nevidiacich 
studené plasty a zníži sa rozsah úpravy povrchu komunikácie farebnou bezpečnostnou úpravou. Uvedené 
práce nebolo možné identifikovať pred zahájením prác na Diele, čo potvrdzuje aj Objednávateľ. Vykonanie 
týchto prác je nevyhnutné na riadne, kompletné a komplexné zhotovenie diela. Tieto stavebné práce 
poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku už sú ocenené 
prostredníctvom Rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita 
a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou 
osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania vád 
a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa.   

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

2. Z dôvodu zmien uvedených v článku I. ods. 1 Dodatku, dochádza k zníženiu celkovej ceny diela. Zmluvné 
strany sa preto dohodli na zmene pôvodného textu Článku III ods. 1 Zmluvy, ktorý sa nahrádza novým textom 
v znení:  
 
 

„Článok III  
Cena za Dielo 

 
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  375 712,59 EUR   (slovom: tristosedemdesiatpäťtisícsedemstodvanásť EUR 

a päťdesiatdeväť centov) 
DPH 20%    75 142,52 EUR  (slovom: sedemdesiatpäťtisícstoštyridsaťdva EUR 

a päťdesiatdva centov) 
Cena s DPH 450 855,11 EUR  (slovom: štyristopäťdesiattisícosemstopäťdesiatpäť EUR 

a jedenásť centov) 
 
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“ 

 
 

3. Zmluvné strany zmeny týkajúce sa rozsahu a obsahu diela uvedené v tomto Dodatku a ostatné zmeny s tým 
súvisiace, berú na vedomie a podpisom tohto Dodatku ich odsúhlasujú ako súčasť diela podľa Zmluvy o dielo.  

 
 
 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok je záväznou súčasťou Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené 
zostávajú nezmenené.  
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2. Pokiaľ v tomto Dodatku nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 
ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

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

4. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani by nemohlo 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. 

5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registra zmlúv v zmysle  
§ 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.  

6. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ 
jeden rovnopis. 

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

8. Súčasťou tohto Dodatku je:  

Príloha č. 1 – Rozpočet - Súpis prác – špecifikácia 

 
 
V Dubnici nad Váhom, dňa:                 V ............................, dňa: ...................  
 
 
V mene objednávateľa:      V mene zhotoviteľa: 
     
 
 
 
                   
.................................................                                   ..................................................... 
Bc. Jozef Králik       Ing. Ján Michel 
vedúci stavebného úradu,     riaditeľ oblasti 
oddelenia investičnej výstavby,      na základe plnej moci 
životného prostredia a dopravy  
na základe poverenia primátora      
 
 
        ..................................................... 

Ing. Anton Boc 
vedúci PJ Trenčín 
na základe plnej moci         


