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DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 76/2020 

Zhotoviteľa č. 405 20-BA  

uzavretej dňa 26.02.2020 

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov 

(ďalej len „dodatok“) 

 

na stavbu: „MODERNIZÁCIA OBJEKTU POLIKLINIKY - VYBUDOVANIE CIZS“ 

 

Zmluvné strany 
Objednávateľ: 
Názov:      Mesto Dubnica nad Váhom 
Sídlo:      Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Štatutárny zástupca:    Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor 
IČO:      00317209 
DIČ:      2021339276 
Registrovaný pre daň podľa § 7 a 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. 
Bankové spojenie:    VÚB, a.s. 
číslo účtu v tvare IBAN:    SK23 0200 0000 0000 1972 3372 
(ďalej aj ako „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:     Skupina dodávateľov „FERRMONT + VSEP – Dubnica nad Váhom“ 
Obchodné meno:    FERRMONT, a. s. – vedúci člen skupiny dodávateľov 
Sídlo:      Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov 
Registrácia:     OR SR Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10737/R 
Štatutárny zástupca:    Ing. Radovan Gáži, Člen predstavenstva 

Ing. Juraj Rutzký, Člen predstavenstva 
Ing. Martin Lahoda, Člen predstavenstva 

IČO:      31 619 916 
IČ DPH:      SK2020441907 
DIČ:      2020441907 
Bankové spojenie:    VÚB a. s. 
Číslo účtu:     381140372/0200 
Tel.:      +421 2 3278 0010 
Email:      bratislava@ferrmont.sk 
Zástupca vo veciach 
technických:    Ing. Zlatica Kollárová, Projektová manažérka 
Obchodné meno:    VODOHOSPODÁRSKE STABVBY – ekologický podnik, a. s. – 

člen skupiny dodávateľov 
Sídlo:      Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava 
Registrácia:     OR SR Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 339/B 
Štatutárny zástupca:    Ing. Tibor Kosák, PhD., Predseda predstavenstva 

Ing. Roman Milička, Člen predstavenstva 
IČO:      31 320 082 
IČ DPH:      SK2020328486 
DIČ:      2020441907 
Bankové spojenie:    ČSOB, a. s. 
Číslo účtu:     025071673/7500 
Tel.:      +421 2 4877 7738 
Email:      vsep@vsep.sk 
Zástupca vo veciach 
technických:     Ing. Tibor Kosák, PhD., Predseda predstavenstva  
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
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Preambula 

Zmluvné strany uzavreli dňa 26.02.2020 v súvislosti s realizáciou stavby s názvom „MODERNIZÁCIA OBJEKTU 

POLIKLINIKY - VYBUDOVANIE CIZS“ Zmluvu o dielo č. 76/2020 (ďalej len „Zmluva“).  Zmluvné strany sa v súlade s bodom 

26.2 Čl. XXVI ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto 

Dodatku č. 1.  

 

Článok I. 

Predmet Dodatku 

1. Počas plnenia zmluvy vyplynula z povahy Diela potreba výkonu zmeny plastových výrobkov z dôvodu, že obvodový 
plášť objektu polikliniky bude súčasne s realizáciou Diela zateplený a kvôli zatepleniu musia byť použité rozširovacie 
profily z bočnej strany na plastových výrobkoch položka P7. Zároveň dôjde k zmene rozmeru okien a dvere sa 
zmenia z balkónových na vchodové, ktoré budú širšie, nakoľko ide o únikové východy. 

 
2. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba výkonu ďalších, nepredvídaných prác, ktoré neboli 

zahrnuté v rozpočte. Ide o doplnenie jedného okna a lešenia. 
 
3. Zmluvné strany sa dohodli na uskutočnení nasledovných zmien v  Zmluve o dielo: 

 

Pol.č. 
ZoD 

Pôvodný popis zmena 
Počet 

ks 

Pôvodná 
cena /ks/ 

eur 

Nová 
cena / ks 

/ eur 

Pôvodná 
cena 

/celkom/ 
eur 

Nová cena 
/  eur 

Rozdiel v cene 
oproti ZoD 

eur 

13 

P1 - PLASTOVÉ DVERE, 
JEDNOKRÍDLOVÉ, BIELE, 
OTVÁRAVÉ, DOLNÁ ČASŤ 
VÝPLŇ PLAST, HORNÁ 
ČASŤ ZASKLENÁ 
IZOLAČNÝM 
BEZPEČNOSTNÝM 
TROJSKLOM, 
850x2150mm  

P1 - plastové balkónové 

dvere jednokrídlové 

otváravosklopné, 

v spodnej časti plná 

výplň, v hornej časti 

bezpečnostné sklo, 

farba biela 

 

1 504,13 225,06 504,13 225,06 -279,07 

20 

P7 - PLASTOVÉ OKNO, 
BIELE, PEVNÉ A 
OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, S 
DVERAMI 
JEDNOKRÍDLOVÝMI, 
OTVÁRAVO-SKLOPNÝMI, S 
PEVNÝM NADSVETLÍKOM, 
ZASKLENÉ IZOLAČNÝM 
TROJSKLOM,  6700 x 
2650mm  

P7 - plastová okenná 
zostava otváravá 
a otváravosklopná 
s vchodovými dverami 
s pevným nadsvetlíkom. 
Vchodové dvere von 
otváravé. Všetko 
zasklené izolačným 
trojsklom. Z bočnej 
strany dverí je po celej 
výške rozširovací profil 

5 1 354,50 1 918,90 6 772,50 9 594,50 2 822,00 

20 

P7 - PLASTOVÉ OKNO, 
BIELE, PEVNÉ A 
OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, S 
DVERAMI 
JEDNOKRÍDLOVÝMI, 
OTVÁRAVO-SKLOPNÝMI, S 
PEVNÝM NADSVETLÍKOM, 
ZASKLENÉ IZOLAČNÝM 
TROJSKLOM,  6700 x 
2650mm   

P7 - plastová okenná 
zostava otváravá 
a otváravosklopná 
s vchodovými dverami 
s pevným nadsvetlíkom. 
Vchodové dvere von 
otváravé. Všetko 
zasklené izolačným 
trojsklom. Z bočnej 
strany dverí je po celej 
výške rozširovací profil 

6 1 354,50 1 918,90 8 127,00 11 513,40 3 386,40 

  

Nové okno lekáreň 
ARNICA 
s rozširovacím 
profilom 

1  115,00  115,00 115,00 

  
Lešenie na okno – 
schodisko 
a strecha, poz. 2 

1  150,00  150,00 150,00 
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4. Z dôvodu vykonania zmien  dochádza k zmene celkovej ceny diela. Pôvodný text Článku IV. CENA DIELA bod 4.1. sa 

nahrádza novým textom ktorý znie:  

 

„ 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná 

cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:  

 

a/ platiteľ DPH: 
Cena bez DPH         257 090,87 €, 
slovom dvestopäťdesiatsedemtisícdeväťdesiat Eur a osemdesiatsedem eurocentov, 
DPH 20%           51 418,17 €, 
slovom päťdesiatjedentisícštyristoosemnásť Eur a sedemnásť eurocentov, 
Cena s DPH         308 509,04 €, 
slovom tristoosemtisícpäťstodeväť Eur a štyri eurocenty. 
b/ neplátca DPH: 
Cena celkom ………………………………,-€, slovom ………………………………………………………………………………Eur. 
(nehodiace sa uchádzač prečiarkne) 
(ďalej aj ako „Cena“). „ 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č.1 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 č. 1 a ostatné zmeny s tým súvisiace, berú na vedomie a podpisom tohto Dodatku č. 1 ich odsúhlasujú ako 
súčasť diela podľa Zmluvy o dielo.  

 
3. Pokiaľ v tomto Dodatku č. 1 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 č. 1 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 č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z.. o verejnom 

obstarávaní.  
 
6. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 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 č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy a Objednávateľ 

tri (3) rovnopisy.   
 
8. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1  pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý slobodne, 

vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 
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V Dubnici nad Váhom, dňa 28.08.2020  V Bratislave, dňa 27.08.2020 
Objednávateľ      Zhotoviteľ 
Mesto Dubnica nad Váhom   Skupina dodávateľov „FERRMONT + VSEP - DUBNICA NAD VÁHOM“ 

FERRMONT, a.s. – vedúci člen skupiny dodávateľov 
 
 
__________________     

____________________ 
Mgr. et Mgr. Peter Wolf     Ing. Radovan Gáži 
Primátor mesta      Člen predstavenstva 
 
 

____________________ 
Ing. Juraj Rutzký 
Člen predstavenstva 
 
 
____________________ 
Ing. Martin Lahoda 
Člen predstavenstva 
 
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický 
podnik, a.s. – člen skupiny dodávateľov 
 
 
____________________ 
Ing. Tibor Kosák, PhD. 
Predseda predstavenstva 
 
 
____________________ 
Ing. Roman Milička  

Člen predstavenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


