DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 46/2021
uzavretej dňa 17.02.2021
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 2“)
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu v tvare IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
00 317 209
2021339276
Prima banka Slovensko, a.s.
SK03 5600 0000 0044 0503 3001

Zhotoviteľ:
SPORT Construction a.s.
Sídlo:
Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1
Registrácia:
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 22904
Zastúpený:
Petr Klár, předseda správní rady
IČO:
27 752 771
DIČ:
2120310841
Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
Číslo účtu:
CZ72 0300 0000 0002 1969 2734
Tel.:
+420 724 111 190
Email:
slamkova@ekkl.cz
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)
Preambula
Zmluvné strany uzavreli dňa 17.02.2021 v súvislosti s realizáciou zákazky s názvom „Rekonštrukcia a
výstavba atletického štadióna v Dubnici nad Váhom“ Zmluvu o dielo č. 46/2021 (ďalej len „Zmluva“).
Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Čl. XIII Záverečné ustanovenia a s čl. III ods. 4 písm. b) a v zmysle
ustanovení § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy,
ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku č. 2.
Článok I.
Predmet Dodatku
1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba výkonu ďalších, nepredvídaných prác, ktoré neboli
zahrnuté v pôvodnom rozpočte a neboli absolútne zrejmé z projektovej dokumentácie (ďalej aj ako „Naviac
práce“). Naviac práce neboli objektívne predpokladané pred zahájením prác na Diele, čo podpisom tohto
Dodatku č. 2 potvrdzuje aj Objednávateľ. Vykonanie týchto naviac prác je nevyhnutné z viacerých dôvodov,
ktoré sú nasledovné:
a) Ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na riadne, kompletné a komplexné zhotovenie diela.
b) Uvedené stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ. 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.
c) Obstaranie nového zhotoviteľa na naviac práce by mohlo výrazne ohroziť harmonogram stavebných
prác.
2. Predmetom tohto Dodatku č. 2 sú aj menej práce, ktoré neboli zrealizované.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetné nezrealizované práce a Naviac práce sa uskutočnia v zmysle
špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2 a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
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4. Z dôvodov uvedených v ods. 1. a 2. článku I tohto Dodatku č. 2 dochádza k zmene celkovej ceny diela.
Pôvodný text Článku III. Cena za dielo sa nahrádza novým textom ktorý znie:
„Článok III
Cena za Dielo
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

532 383,03 EUR

DPH 20%

106 476,60 EUR

Cena s DPH

638 859,63 EUR

(slovom: päťstotridsaťdvatisíctristoosemdesiattri EUR
tri centy)
(slovom: jednostošesťtisícštyristosedemdesiatšesť EUR
šesťdesiat centov)
(slovom: šesťstotridsaťosemtisícosemstopäťdesiatdeväť EUR
šesťdesiattri centov)

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“
5. Zmluvné strany zmeny týkajúce sa rozsahu a obsahu diela uvedené v tomto Dodatku č. 2 a ostatné zmeny
s tým súvisiace, berú na vedomie a podpisom tohto Dodatku č. 2 ich odsúhlasujú ako súčasť diela podľa
Zmluvy o dielo.
Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Tento Dodatok č. 2 je záväznou súčasťou zmluvy. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom
upravené zostávajú nezmenené.
2. Pokiaľ v tomto Dodatku č. 2 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. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia.
4. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z.. o verejnom
obstarávaní.
5. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 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.
6. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3) rovnopisy
a Zhotoviteľ dostane jeden (1) rovnopis.
7. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
8. Prílohou tohto Dodatku je: Príloha č. 1 – Rozpočet NAVIAC A MENEJ PRÁCE
V Dubnici nad Váhom, dňa: 14.10.2021

V Praze, dňa: 08.10.2021

V mene objednávateľa:

V mene zhotoviteľa:

....................................................
Bc. Jozef Králik
vedúci stavebného úradu,
odd. investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy
na základe poverenia primátora

..........................................................
Petr Klár
předseda správní rady
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