
            Strana 1 z 3 

Dodatok č. 1/2021 
k 

Zmluve o dielo č. 363/2020 zo dňa 13.11.2020 
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej aj ako „Dodatok č. 1“) 
 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
A. Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom 
 Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 

 

Zastúpenie:  
osoby oprávnené 
na rokovanie vo 
veciach  
a) zmluvných 
   
b) technických  

Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 
 
 
 
Mgr. et Mgr. Peter Wolf 
Ing. Dušan Mišovec, na základe poverenia primátora 
Ing. Dušan Mišovec 

 IČO: 00317209  
 DIČ: 2021339276 

 Bankové 
spojenie: 

Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom 

 IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
 Telefón: 0948 623 320 
 E-mail: dusan.misovec@dubnica.eu 

a 

B. Zhotoviteľ: ATAPEX s. r. o. 
 Sídlo: Žirany 541, 951 74 Žirany 
 Zastúpenie: Ing. Jakub Fuska, PhD., konateľ spoločnosti ATAPEX s. r. o. 
 IČO: 52 862 267 
 DIČ: 2121170766 
 IČ DPH: SK2121170766 
 Bankové spojenie: Tatra banka 
 Číslo účtu: 294 708 1404 
 IBAN: SK36 1100 0000 0029 4708 1404 
 SWIFT/BIC: TATRSKBX 
 Telefón: +421 911 480 614 
 E-mail: jakub@atapex.sk 
 Register: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo 50380/N 
(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 13.11.2020 Zmluvu o dielo č.363/2020 (ďalej len 

„Zmluva“), predmetom ktorej bola pasportizácia drevín verejnej zelene a zvislého dopravného 
značenia na území mesta Dubnica nad Váhom. 

 
 

Čl. II 
PREDMET  DODATKU 

 
1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán na vykonaní prác naviac oproti prácam 

dohodnutým v pôvodnom znení Zmluvy. Ide o úpravu pôvodne odhadovaného počtu 
mapovaných objektov – drevín a zvislých dopravných značiek podľa skutočného počtu objektov 
určených na mapovanie. Súčasťou tejto dohody je i dohoda na úprave ceny za vykonané práce 
naviac.  
 

2. Zmluvné strany sa dohodli na nahradení pôvodnej tabuľky č. 1 v Článku III – Rozsah a obsah diela, 
odsek 2. novou tabuľkou s nasledovným obsahom: 

 
Tabuľka č. 1 

Mapovaný objekt 
Počet mapovaných objektov  na území mesta 
Dubnica nad Váhom 

Dreviny 7 612 ks (7 383 ks solitérne + 229 ks líniové) 

Zvislé dopravné značky 1 644 ks 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli na nahradení pôvodného textu Zmluvy v čl. VI. Cena predmetu zmluvy 

ods. 1 novým textom v znení: 
 
1. Základná cena za predmet zmluvy sa medzi zmluvnými stranami stanovuje dohodou, podľa 
Zákona o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a doplnkov, vo výške: 
 

Cena za celý predmet zmluvy (Zmapovanie drevín verejnej zelene vo vlastníctve alebo v 
správe  Mesta Dubnica nad Váhom +  Pasportizácia zvislého dopravného značenia na území 
Mesta Dubnica nad Váhom). 
Cena bez DPH:  6 625,00  €  (slovom: šesťtisícšesťstodvadsaťpäť eur) 
DPH 20%:   1 325,00  €  (slovom: jedentisíctristodvadsaťpäť eur) 
Cena s DPH 20%:  7 950,00  €  (slovom: sedemtisícdeväťstopäťdesiat eur) 
(Zhotoviteľ je platca DPH) 

 
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. 
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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. 

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 29.01.2021  V Dubnici nad Váhom, dňa 01.02.2021 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
 
 
..............................................................            .............................................................. 
         Ing. Dušan Mišovec                       Ing. Jakub Fuska, PhD., konateľ  
   Vedúci oddelenia IT                     
   Na základe poverenia primátora   


