DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 264/2021
uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „Dodatok“)
Zmluvné strany
1. OBJEDNÁVATEĽ
sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH:
bankové spojenie
číslo účtu
zastúpený
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných
b) technických
c) výkonu technického dozoru investora stavby
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie
e) prevzatia Diela
číslo telefónu
e-mail
(ďalej len „Objednávateľ“)

: Mesto Dubnica nad Váhom
: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
: 00317209
: 2021339276
: Nie je platca DPH
: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
: Bc. Jozef Králik, na základe poverenia
: Bc. Jozef Králik
: Matej Ďaďan
: Matej Ďaďan +421 918 117035
: Bc. Jozef Králik
: +421 917 401 325
: jozef.kralik@dubnica.eu

a
2. ZHOTOVITEĽ
sídlo
IČO
DIČ
bankové spojenie
číslo účtu
zastúpený
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných
b) technických
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho
číslo telefónu
e-mail
zapísaný

: VAAT, spol. s r.o.
: Žilinská Lehota 110, 010 01 Žilina Slovensko
: 45585954
: 2023052867
: ČSOB, a.s.
: SK09 7500 0000 0040 1155 2642
: Miroslav BEŇKO konateľ spoločnosti
: Miroslav BEŇKO konateľ spoločnosti
: Miroslav BEŇKO konateľ spoločnosti
: Ing. Tomáš Šedivý
: +421 905 722 403
: vaat@vaat.sk
: OR register Okr. Súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 53026/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana” alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)
Preambula
Zmluvné strany uzavreli dňa 1.10.2021 v súvislosti s realizáciou diela s názvom „Obnova športového areálu pri
Základnej škole s materskou školou Pod hájom, Dubnica nad Váhom“ Zmluvu o dielo č. 246/2021 (ďalej len
„Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Čl. XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy,
ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. 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. Zmeny diela za Objednávateľa a potrebu ich vykonania posúdili
odborne spôsobilé osoby na strane Objednávateľa - technický dozor investora.
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Článok I.
Predmet Dodatku
1.

Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba výkonu ďalších, doplňujúcich prác, ktoré nie sú
zahrnuté v Zmluve (ďalej aj ako „Naviac práce“). Ide o zmenu :
- Demontáž asfalto betónoveho stupňa hľadiska a spätná montáž zámkovej dlažby. Kontrolná šachta. Demontáž
a spätná montáž oplotenia časti areálu.
- Zmena povrchu dopadovej plochy pre vrh guľou.
- Vybudovať odvodňovací žľab nad hľadiskovými stupňami.
- Dodávka a montáž 2 x plachta na doskočisko pre skok ďaleký.
Naviac práce nebolo možné akokoľvek identifikovať pred zahájením prác na Diele, čo 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, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom
tohto Dodatku č. 1 už sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu. 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 nie je možné z ekonomických a technických dôvodov.
Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na realizácii naviac prác:
Demontáž asfalto betónoveho stupňa hľadiska a spätná montáž zámkovej dlažby. Kontrolná šachta. Demontáž
a spätná montáž oplotenia časti areálu.

Zmena povrchu dopadovej plochy pre vrh guľou.

Vybudovať odvodňovací žľab nad hľadiskovými stupňami.
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Dodávka a montáž 2 x plachta na doskočisko pre skok ďaleký.

Celková cena naviac prác 16 162,66 EUR s DPH.
2.

1.

3.

Z dôvodu vykonania zmien uvedených v článku I. ods. 1 tohto Dodatku dochádza k zmene celkovej ceny diela.
Pôvodný text Článku III. - Cena za Dielo ods. 1 Zmluvy sa nahrádza novým textom ktorý znie:
„ Článok III.
Cena za Dielo
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:
(slovom: Stodevädesiatjednatisícstošesť 31s/100 EUR)
cena bez DPH
191 106,31 EUR
(slovom: Tridsaťosemtisícdvestodvadsaťjedna 26/100 EUR)
DPH 20%
38 221,26 EUR
(slovom: Dvestodvvadsaťdeväťtisíctristodvadsaťsedem 57/100 EUR)
cena spolu s DPH
229 327,57 EUR
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku“.
Objednávateľ zároveň v zmysle Článku XIII ods. 7. informoval Zhotoviteľa o nasledujúcich zmenách osôb
oprávnených rokovať a konať za Objednávateľa a ich kontaktných údajov:
a) zmluvných
b) technických
c) výkonu technického dozoru investora stavby
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie
e) prevzatia Diela
číslo telefónu
e-mail

: Bc. Jozef Králik, na základe poverenia
: Bc. Jozef Králik
: Bc. Matej Ďaďan
: Matej Ďaďan +421 918 117035
: Bc. Jozef Králik
: +421 917 401 325
: jozef.kralik@dubnica.eu

Predmetné zmeny na strane Objednávateľa sú zároveň premietnuté aj v záhlaví tohto Dodatku.
Článok II.
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

Tento Dodatok je záväznou súčasťou zmluvy. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené
zostávajú nezmenené.
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 o dielo.
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.
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4.
5.
6.
7.
8.

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.
Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
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.
Dodatok je vyhotovený v štyroch (2) rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ dostane jeden (1) rovnopis a Objednávateľ
tri (1) rovnopisy.
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: ......................

V Žilina, dňa: 16.11.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

....................................................
Bc. Jozef Králik
vedúci SÚ, oddelenia investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy
na základe poverenia primátora.

..........................................................
Miroslav Beňko
konateľ spoločnosti
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