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DODATOK Č. 1 K ZMLUVE  O DIELO A LICENČNEJ ZMLUVE č. 70/2021/VO 

 
uzatvorená podľa ustanovení §  536 a nasl. Obchodného zákonníka a  § 65 zákona č. 185/2015 Z.z. 

Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon) 
 medzi zmluvnými stranami 

 
(ďalej len „Dodatok“) 

 
Objednávateľ: 
Názov:     Mesto Dubnica nad Váhom 
Sídlo:     Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
IČO:     00317209 
DIČ:                2021339276 
IČ DPH:   Nie je platca DPH 
Bankové spojenie:  PRIMA banka Slovensko, a.s.  
číslo účtu v tvare IBAN:  SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
Zastúpenie:   Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta  
Kontaktná osoba:  Ing. Eva Granátová 
Email:    eva.granatova@dubnica.eu 
Tel:    +421918117053 
 (ďalej len „Objednávateľ“) 
a 
Zhotoviteľ:     
Názov:    de SIGNUM, s. r. o.        
Sídlo:    Stráne 449/9, 031 01 Liptovský Mikuláš    
IČO:    45554978 
DIČ:    2023042978 
IČ DPH:   SK2023042978    
Registrácia:   Obchodný register Sro č. 52904/L    
Zastúpenie vo veciach: 

a) zmluvných  Ing. arch. Karin Barényiová, štatutár   
b) technických  Ing. arch. Stanislav Barényi, autorizovaný architekt SKA 0302 

Email:    architekti@b4arch.sk      
Tel:    +421445570124-5     
Bankové spojenie:  Tatrabanka a.s. Bratislava, pobočka Liptovský Mikuláš  
číslo účtu v tvare IBAN:  SK93 1100 0000 0029 2783 7227 
 
 (ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
 

Článok I 
PREAMBULA 

 
1. Zmluvné strany uzavreli dňa 04.06.2021 v súvislosti s realizáciou diela s názvom „Projektová 

dokumentácia – Revitalizácia Námestia Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom“ 
Zmluvu o dielo a Licenčnú zmluvu č. 70/2021 (ďalej len „Zmluva“).  Zmluvné strany sa v súlade 
s bodom 3 Čl. XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie 
špecifikované v článku II. tohto Dodatku. Zmeny v rozsahu prác nemenia celkovú povahu diela, 
jeho funkčnosť a vlastnosti a nie sú uskutočnené za účelom zmeny výsledku verejného 
obstarávania, ale súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela. 

 
Článok II 

Predmet Dodatku 
 

1. Počas prípravných projektových prác vyplynula z povahy diela potreba zhotovenia projektovej 
dokumentácie pre územné rozhodnutie. 
 

2. Z dôvodu vykonania zmien uvedených v ods. 1 tohto článku sa pôvodný text Článku III Rozsah a spôsob 
plnenia a splnenia ods. 2 Zmluvy nahrádza novým textom, ktorý znie:  
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„Článok III 
Rozsah a spôsob plnenia a splnenia 

 
2. Rozsah predmetu plnenia: 

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR), 
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP),  
Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (DR),  
vrátane Technológií, Rozpočtu, Výkazu výmer. 
Požadované profesie: 
Elektroinštalácia, slaboprúd, verejne osvetlenie, statika, vykurovanie, zdravotechnika, 
dopravné riešenie, dopravné značenie, sadové úpravy. 
Súčasťou predmetu plnenia ďalej je  
-zistenie súčasného stavu 
-vytýčenie sietí, riešenie pripojenia na siete  
-súčinnosť v procese následného verejného obstarávania a výberu zhotoviteľa stavebných 
prác  
-udelenie nevýhradnej licencie k vytvorenému dielu za podmienok ustanovených v tejto 
Zmluve.“ 

 
3. Z dôvodu vykonania zmien uvedených v ods. 1 tohto článku sa pôvodný text Článku VI Cena  

predmetu plnenia a platobné podmienky ods. 1 a 7 Zmluvy nahrádza novým textom, ktorý znie: 
  

„Článok VI 
 Cena  predmetu plnenia a platobné podmienky 

 
1. Celková cena predmetu Zmluvy vrátane všetkých jeho súčastí podľa čl. III. tejto Zmluvy  

je stanovená dohodou Zmluvných strán vo výške: 
a) Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 
Cena bez DPH 22 000,00 € 
DPH 20% 4 000,00 € 
Cena  celkom s DPH 26 400,00 € 

  
b) Dokumentácia pre realizáciu stavby (DR) 
Cena bez DPH 18 500,00 € 
DPH 20% 3 700,00 € 
Cena  celkom s DPH 22 200,00 € 

 
c) Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR) 
Cena bez DPH 5 400,00 € 
DPH 20% 1 080,00 € 
Cena  celkom s DPH 6 480,00 € 

 
 
 

Projektová dokumentácia musí obsahovať všetky súčasti (profesie), ktoré budú potrebné 
pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby a tie musia byť zahrnuté v celkovej 
cene za dielo. Súčinnosť zhotoviteľa v procese verejného obstarávania na realizáciu 
stavebných prác pri vysvetľovaní súťažných podkladov týkajúcich sa projektovej 
dokumentácie sú zahrnuté v cene diela.  V cene diela je zahrnutá aj odmena za udelenie 
licencie k dielu podľa článku XII. tejto Zmluvy. 

 

7. Faktúry budú vystavené nasledovne: 
7.1. po protokolárnom odovzdaní DSP 
7.2. po protokolárnom odovzdaní DR  
7.3. po protokolárnom odovzdaní DUR.“ 

CELKOVÁ CENA ZA DIELO (a + b+c) 
Cena bez DPH 45 900,00 € 
DPH 20% 9 180,00 € 
Cena celkom s DPH 55 080,00 € 
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Článok III 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Tento Dodatok je záväznou súčasťou Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto 

Dodatkom upravené zostávajú nezmenené.  
 

2. Zmluvné strany zmeny týkajúce sa rozsahu a obsahu diela, resp. niektorých jeho položiek 
uvedených v tomto Dodatku a ostatné zmeny s tým súvisiace, berú na vedomie a podpisom 
tohto Dodatku ich odsúhlasujú ako súčasť diela podľa Zmluvy.  

 
3. 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. 

 
4. Dodatok  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 na webovom sídle objednávateľa.  

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

verejnom obstarávaní.  
 
6. 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. 

 
7. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ dostane jeden rovnopis 

a Objednávateľ jeden rovnopis. 
 
8. 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. 

 
 
V Dubnici nad Váhom, dňa 18.02.2022   V Liptovskom Mikuláši, dňa 18.02.2022 
 
 
 
 
 
.................................................                                  ..................................................... 
Za Objednávateľa:     Za Zhotoviteľa:  
Bc. Jozef Králik      Ing. arch. Karin Barényiová 
vedúci stavebného úradu,     štatutár 
oddelenia investičnej výstavby, dopravy a ŽP 
na základe poverenia                 
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