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DODATOK Č. 1  K  ZMLUVE  O  DIELO č. 318/2018 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 
predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  
 

čl. I. 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:   
Názov :   Mesto Dubnica nad Váhom 
Sídlo:     Bratislavská 434/9,018 41 Dubnica nad Váhom 
Zastúpenie:    Mgr. Peter Wolf, primátor mesta  
IČO:     00317 209 
DIČ:     2021339276 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s.  
IBAN:      SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
(ďalej len: „Objednávateľ“) 
  
 
Zhotoviteľ:      
Názov:    VODOHOSPODÁRSKE STAVBY-ekologický podnik, a.s. 
Sídlo:    Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava 
Registrácia:   Obchodný register OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 339/B 
Zastúpenie:    Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva 
    Ing. Tibor Kosák, PhD., člen predstavenstva 
    Ing. Miloš Vicena, člen predstavenstva 
IČO:     31 320 082 
DIČ:    2020328486 
IČ DPH:    SK2020328486 
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. Bratislava 
Tel.:    02/43424550 
E-mail:    vsep@vsep.sk 
Zástupca vo veciach technických: Ing. Radovan Gáži, technický riaditeľ 
(ďalej len: „Zhotoviteľ“) 

 
 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.10.2018  Zmluvu o dielo č. 318/2018, predmetom ktorej je 
záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „PRÍSTAVBA MŠ CENTRUM I 32, DUBNICA NAD 
VÁHOM“, v rozsahu definovanom v prílohe č. 1 Zmluvy o dielo č. 318/2018. Predmetom zmluvy 
je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby: búracie práce, betónovanie 
vodorovných konštrukcií, vymurovanie zvislých konštrukcií , montáž výťahu , montáž oceľovej 
konštrukcie výťahovej šachty, montáž oceľovej konštrukcie premostenia, úpravy povrchov, 
montáž výplní otvorov, elektroinštalačné a elektromontážne práce. Zmluva o dielo nadobudla 
účinnosť dňa 24.10.2018. 
 
V priebehu plnenia zmluvy sa, na základe stanoviska projektanta Ing. Radoslava Tinesa – 
SADAK  vyskytla potreba vykonať zmenu triedy betónu, ktorá je vyvolaná nedosiahnutím miery 
zhutnenia podložia. Rovnako tak je potrebné vykonať zmenu, čo sa týka okien a zmenu týkajúcu 
sa technologickej časti vykurovania. Na cenu diela má vplyv len zmena, týkajúca sa zmeny 
triedy betónu. V dôsledku zistenia potreby vykonania týchto zmien a následného informovania 
Objednávateľa Zhotoviteľom a odsúhlasenia vykonania týchto zmien Objednávateľom sa 
Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.  
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čl. ll. 
Predmet dodatku 

 
1. Vykonanie zmien, ktoré sú predmetom tohto dodatku č. 1, je nevyhnutné z nasledovných 

dôvodov: 
 
a)  Ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na riadne zhotovenie diela.  
b) Uvedené stavebné práce poskytuje pôvodný dodávateľ, práce sú zahrnuté v jeho  
cenovej ponuke. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli na uskutočnení nasledovných zmien:  
 

2.1. Zmena triedy betónu, ktorá  je vyvolaná nedosiahnutím miery zhutnenia podložia 
(zatláčanie do podložia) – ide o zabezpečenie tuhosti a únosnosti podlahovej dosky 
(náhrada položky 37 za nový betón C25/30 – XC2 – Dmax16) 

 
Pôvodné zadefinovanie položky v rozpočte diela: 
Riadok       kód položky   Popis položky 
37               273321312   Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25  

                 "základové konštrukcie - podkladná železobetónová doska  
                 hr. 150 mm - betón C20/25, v prípade agresívneho podložia C30/37 " 

                                         570,4*0,15 "podkladný betón hr. 150 mm, betón C20/25  
                                         -  vyrovnávajúce schody pri únikovom východe z herne  
                                        1.14"0,459*1,2+1,045*0,14*(0,05+0,15)/2 
Cena položky 
MJ            Počet MJ               Cena za MJ                     Celková cena 
m3              86,125                      78,36                                6.748,76 
 

 
Zmena položky na základe tohto Dodatku č. 1 
Riadok       kód položky   Popis položky 
37               273321312   Betón základových dosiek železových tr. C 25/30-XC2-Dmax.16-32 -   
                                        C10.4 
                                        "základové konštrukcie - podkladná železobetónová doska hr. 150    
                                        mm - betón C25/30, v prípade agresívneho podložia C30/37 " 
                                        570,4*0,15 
                                        "podkladný betón hr. 150 mm, betón C25/30 -  vyrovnávajúce schody    
                                        pri únikovom východe z herne     
                                        1.14"0,459*1,2+1,045*0,14*(0,05+0,15)/2 
Cena položky 
MJ            Počet MJ               Cena za MJ                     Celková cena 
m3              86,125                      93,75                              8.074,30 
 
 
 

2.2. Zmena týkajúca sa plastových okien v rámci nasledovných položiek rozpočtu diela. 
Zmena sa týka zámeny jednokrídlových plastových okien za dvojkrídlové plastové okná. 
Táto zmena nemá vplyv na cenu položky, t.j. na cenu diela Zhotoviteľa uvedenú 
v Zmluve o dielo č. 318/2018. 
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Pôvodné zadefinovanie položky v rozpočte diela: 
Riadok       kód položky   Popis položky 
233             76611-5        Dodávka a montáž plastového okna 1750x1100 mm, jednokrídlové,   
                                        izolačné trojsklo,  vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho   
                                        oplechovania parapetov, O05, krídlo sklopné, plast.profil vystužený,  

      interiér. žalúzie-biele 
 
235             76611-7      Dodávka a montáž plastového okna 1750x1850 mm, jednokrídlové,  
                                      izolačné trojsklo,  vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania  
                                      parapetov, O07 
                                      krídlo otvaravosklopne, plast. profil vystužený,  interiér. žalúzie - biele 

     
 

Zmena popisu položky na základe tohto Dodatku č. 1: 
Riadok       kód položky   Popis položky 
233             76611-5        Dodávka a montáž plastového okna 1750x1100 mm, dvojkrídlové,   
                                        izolačné trojsklo,  vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho   
                                        oplechovania parapetov, O05, krídlo sklopné, plast.profil vystužený,  

      interiér. žalúzie-biele 
 
235             76611-7      Dodávka a montáž plastového okna 1750x1850 mm, dvojkrídlové,  
                                      izolačné trojsklo,  vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania  
                                      parapetov, O07 
                                      krídlo otvaravosklopne, plast. profil vystužený,  interiér. žalúzie - biele 

 
 
 
2.3. Zmena týkajúca sa Technologickej časti – vykurovania. Táto zmena nemá vplyv na 
cenu položky, t.j. na cenu diela Zhotoviteľa uvedenú v Zmluve o dielo č. 318/2018 . 
 

Pôvodné zadefinovanie položky v rozpočte diela: 
Riadok       kód položky   Popis položky 
    1              Pol24           Výkaz technologie zdroja a technické zariadenia (napr. brilon) 

Alfea Excellia S11 Tri - tepelné cerpadlo vzduch/voda, split - new 2ks                             
vonkajšia jednotka Excellia 11 – new 2ks                                                                   
hydraulický modul Excellia - new, vrátane QAC34    2ks                                                  
priezor CASTEL 3950-33 i / e3 / 8   2ks                                                                          
tesnenie med 3/8          2ks                                                                                        
Ovládací panel TC, ceská verzia, balené samostatne     2ks 
Izbový prístroj pre RVS..., káblové pripojenie BSB, Sj,podsvietený multifun 
1ks 
elektrokotol 9 kW (Extensa / Excellia / Duo) 2ks 
výhrevný elektr. kábel pre vonkajšú jednotku Alfea  2ks 
S10-S16 kváder: podnož pre tepelné cerpadlo 11/13/14/16 kvádr(FIXNÁ 
CENA)  2ks 
silentblok T2 50x20-M 8/23 (FIXNÁ CENA)  8ks 
multiProtec  1l 1ks 
sada pre ohrev TV v externom zásobníku (Extensa / Excellia) V2 1ks 
HRS 500 - nepriamo ohrevný vysoko výkonný zásobník vody, pre tepelná 
cerpadlá  1ks 
PSF 500 - akumulacná nádrž  1ks 
REU 18-2,5 - vstavané prírubové vykurovacie teleso  1ks 
Komunikacné rozhranie medzi THRs alebo reguláciami RVS (BSB/LPB)  
2ks 
Príložný snímac teploty NTC 10 k, -30...125 °C  3ks 
Ekvitermní regulátor , automatika tepelného cerpadla, vc. svorek  1ks 
Ovládací panel   1ks 
Web server pre 4 prístroje   1ks 
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Zmena popisu položky na základe tohto Dodatku č. 1: 
Riadok       kód položky   Popis položky 
      1                Pol24         Výkaz technologie zdroja a technické zariadenia Vitocal 200-S 
         Vitocal 200-S AWB-E 201.D13 Splitové tepelné čerpadlo  
                                        vzduch/voda pre vykurovanie a ohrev pitnej vody ------------ 2ks 
                                        Modulačné tepelné čerpadlo, pozostávajúca z vonkajšej a vnútornej     
                                        jednotky pre vykurovanie a ohrev vody .S elektrickým prietokovým  
                                        ohrievačom 9kW bez funkcie chladenia. S DC inverterom pre plynulú  
                                        reguláciu výkonu pre optimálnu prevádzku za všetkých  
                                        prevádzkových podmienok. 
                                        Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m ------------ 2ks 
                                        Konzola vonkajšej jednotky pre montáž na zem  
                                        z hliníkových profilov, výška 300mm, dĺžka 630mm ---- 2ks 
                                        Komunikačný modul LON  
                                        Plošný spoj elektroniky pre montáž do regulácie Vitotronic 300-K (typ    
                                        MW2). K výmene dát s ďalšími reguláciami vykurovacieho okruhu    
                                       Vitotronic 200-H a Vitocom 200/300 ------------------------------- 1ks 
                                       Komunikačný modul LON  
                                       Plošný spoj elektroniky na montáž do Vitotronic 100 (typ GC1), 200               
                                      (typ GW1), 300 (typ GW2 a FW1) a 200-H. K výmene dát s ďalšími  
                                       reguláciami vykurovacieho okruhu Vitotronic 200-H, 300-K a Vitocom        
                                       200/300 --------1ks 
                                       Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami  
                                       S konektorom RJ45, 7 m dlhý --------------------------------- 1ks 
                                       Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami S     
                                       konektorom RJ45, 7 m dlhý. ---- 1ks 
                                       Koncový odpor na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice   
                                       musí byť na každom voľnom konci nasadený jeden koncový odpor (2  
                                       kusy) --------- 1ks 
                                       3-cestný prepínací ventil s elektrickým pohonom, pripojenie R1----- 2ks 
                                      Vitocell 100-V CVWA 500l ------------------------------ 1ks 
                                      VIESSMANN Vitocell 100-E (typ SVP) Objem zásobníka 400 l  
                                      Rozsah dodávky:  
                                      Akumulačný zásobník teplej vody z ocele s oddelene balenou  
                                      tepelnou izoláciou zo 100 mm mäkkej peny PUR, nastavovacie nohy a  
                                      teplomer.  
                                      Technické údaje pre stanovenie triedy energetickej účinnosti (štítok –  
                                      ErP)  
                                      Akumulačná nádoba Obsah 400 l------------------------------------------ 1ks 
                                      Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm) Pre meranie teploty   
                                      v ponornom puzdre. S pripájacím káblom (5,8m dlhým) a konektorom                
                                       –--------------- 2ks 
                                       Príložný snímač teploty (NTC 10 kOhm) Na meranie teploty na rúrke.   
                                       S pripojovacím vedením (5,8 m dlhým) a konektorom ---------    1ks  
                                       Tesnenie med 3/8 -------------------------------- 2ks  
                                       Vitocom 300 (LAN3) s LON modulom s nástennou skrinkou 2- 
                                       radovovu -- 1ks 
 
 
3. Celková hodnota  navýšenia ceny diela z titulu zámeny materiálov uvedenej v bode 2.1     
       tohto Dodatku č. 1 predstavuje sumu: 

 Cena bez DPH:               1.325,54 EUR  
 DPH 20%:                   265,11 EUR 
 Cena vrátane DPH:              1.590,65 EUR 
Slovom:     tisícpäťstodeväťdesiat Eur, šesťdesiatpäť centov  
Čo predstavuje navýšenie celkovej ceny diela o percentuálnu výšku  cca 0,24 % z celkovej ceny 
diela uvedenej v Zmluve o dielo č.318/2018. 
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čl. III. 
Celková cena 

 
1. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť upravená podľa čl. II tohto dodatku o hodnotu 

navýšenia ceny, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. IV. bod 1 Zmluvy o dielo tak, že 
článok IV. bod 1 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:    

 
čl. IV. 

Cena diela 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných 

strán v zmysle zákona c. 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:  
Cena bez DPH:   551.499,04  € 
DPH 20%:    110.299,81  € 
Cena s DPH:    661.798,85  € 
Slovom: šesťstošesťdesiatjedentisícsedemstodeväťdesiatosem eur 

a osemdesiatpäť centov 
(ďalej aj ako „Cena").“ 

 
2.  Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 318/2018 týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté. 

 
čl. IV. 

Záverečné ustanovenia 
1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude  zverejnený 

v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.  
 

2. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1, písm. a) a b) , § 18, ods. 3 
a § 18, ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 
 

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane 
dva (2) rovnopisy. 

 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu 

porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.  
 

 
V Dubnici nad Váhom, dňa 14.08.2019  V Bratislave, dňa 16.08.2019 

 
Objednávateľ:          Zhotoviteľ:    

  
Mesto Dubnica nad Váhom                             VODOHOSPODÁRSKE STAVBY- 
                                                                         ekologický podnik, a.s.   
 
 
..............................................                                    ....................................................... 
      Mgr. Peter Wolf                                          Ing. Juraj Tlapa 
           Primátor               Predseda predstavenstva  
 
 
       .................................................... 

Ing. Miloš Vicena 
         Člen predstavenstva 
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