
  
 

 

    Mikovíniho 12, 040 11 Košice-Západ 

IČO: 51 888 785  IČ DPH: SK 21 208 17 512  

 

DODATOK č. 1 
uzatvorený k 

 
ZMLUVE O DIELO uzatvorenej dňa 04.10.2019 

podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

Objednávateľ 

Názov/obchodné meno:  Obec Bukovec  
Sídlo:   Bukovec 83, 044 20 Malá Ida 
Krajina:               Slovenská republika 
Štatutárny zástupca:  Ing. Lýdia Mikulová, starostka obce 
IČO:     00324027 
DIČ:    2021235865  
Bankové spojenie:    VÚB a.s., Košice 
Číslo účtu/IBAN:   SK84 0200 0000 0000 1962 4542  
Kontaktné miesto:  Obecný úrad Bukovec, Bukovec 83, 044 20 Malá Ida 
Číslo telefónu:   +421 55 685 32 32    
E-mail:    ocu@bukovec.sk 
Web: http://www.bukovec.sk 
ďalej len “Objednávateľ ”) 

 
a 
 
Zhotoviteľ 
Názov:    RENOBAU s.r.o. 
Sídlo:    Mikovíniho 12, 040 11 Košice - Západ 
Štatutárny orgán:  Mgr. Magdaléna Sekeráková, konateľka 
Zapísaná v:   OR OS Košice I, Oddiel: Sro, Vložka: 44458/V 
IČO:    51 888 785 
DIČ:    21 208 17 512 
IČ DPH:   SK21 208 17 512 
Bankové spojenie:  SLSP a.s. 
Číslo účtu:   SK63 0900 0000 0051 4829 6082 
Zástupca splnomocnený na  
rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných:  Mgr. Magdaléna Sekeráková, konateľka 
b) technických:  Ing. Dalibor Blizman, výrobný riaditeľ 

Číslo telefónu:   +421 907 237 562 
Email:    renobausro@gmail.com 
(ďalej len “Zhotoviteľ”) 

 
 
Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „Zmluvná strana“ alebo aj ako „zmluvné strany“- 
 

 
 
 
 
 

mailto:ocu@bukovec.sk
http://www.bukovec.sk/
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PREAMBULA 

 
V priebehu plnenia zmluvy o dielo na predmet „Kultúrny dom Bukovec-rekonštrukcia 
a modernizácia“, ktorá bola uzatvorená dňa 04.10.2019, ako výsledok verejného obstarávania 
postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej aj ako „zákon o verejnom obstarávaní“ 
alebo aj ako  „ZoVO“), Kód výzvy:MAS_014/7.4./1  boli zistené  skutočnosti, ktoré si vyžadujú pre 
riadne plnenie predmetu zákazky uskutočnenie prác naviac.  
Identifikované práce naviac neboli zahrnuté v Zmluve, a nevyhnutná potreba ich realizácie nebola 
v čase procesu verejného obstarávania a ani v čase uzatvorenia zmluvy a doterajšieho priebehu 
realizácie prác známa verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) a ani  úspešnému uchádzačovi 
(zhotoviteľovi). 
 
Danú skutočnosť, potrebu realizácie prác naviac, nebolo v danom čase možné predvídať a  zistiť ani pri 
využití odborných skúsenosti v predmete zákazky.  
 
Na základe uvedeného v snahe predísť možným dopadom na plnenie predmetu zákazky, ku ktorým by 
mohlo dôjsť ak by nedošlo k uskutočneniu a realizácii prác naviac  a v snahe znížiť nepriaznivé  dopady 
nielen na strane zhotoviteľa ale aj na strane objednávateľa, zmluvné strany  uzatvárajú tento DODATOK 
č. 1 k uzatvorenej Zmluve o Dielo zo dňa 04.10.2019, všetko v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s článkom  V. Cena 
a platobné podmienky, Bod 5.7  Zmluvy v zmysle ktorých  je deklarované, že Zmluvná cena sa dohodou 
zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak: dôjde k prácam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, 
ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu diela. 
 
Identifikované práce naviac si vyžadujú aj zmeny a doplnenia na stavbe ktoré vedú k stavebným 
úpravám a majú dopad na niektoré položky v rozpočte a taktiež na zmenu časti výkresov v rámci 
projektovej dokumentácie. 
 
Nutné a nevyhnutné zmeny a samotná realizácia prác naviac, ktoré nebolo možné predvídať a bez 
realizácie ktorých by nebolo možné stavbu realizovať a  ukončiť v potrebnej kvalite a špecifikácie na 
účel na ktorý je dielo určené. 
Realizácia prác naviac  prispeje zároveň k lepšej funkčnosti, životnosti  a zlepšeniu bezpečnosti 
konečných užívateľov diela.  
 
Všetky informácie o zistení nevyhnutnej potreby realizácie prác naviac pre riadne plnenie zmluvy 
a riadnu realizáciu diela, boli konzultované počas kontrolných dní, kde zhotoviteľ stavby o danom 
informoval objednávateľa  a boli v danej veci navrhnuté najoptimálnejšie, hospodárne e efektívne  
technické riešenia pri dodržaní platných technických noriem a dodržaní harmonogramu stavby  
a technických parametrov schváleného projektu.  
 
Hodnota prác naviac bola vyčíslená vo výške:  
 

Cena diela bez DPH:   8 450,28 EUR  
DPH 20%:   1 690,06 EUR  
Celková cena diela s DPH:  10 140,34 EUR 

 
Rozpočet – ocenený výkaz výmer prác naviac, tvorí prílohu tohto dodatku č. 1 
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Zhotoviteľ pri určení ceny prác naviac postupoval v zmysle zmluvných podmienok.  Rozpočet prác 
naviac tvorí prílohu Dodatku č. 1  

 
Dodatku č. 1 

 
 

1.1 Dodatkom č. 1 sa nahrádza pôvodný  text Zmluvy o Dielo v časti Čl. V., Cena a platobné 
podmienky v bode 5.2 nasledovným znením textu:  

 
5.2  Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo. 
 
  Cena diela bez DPH:   58 450,28 EUR 
   

DPH 20%:    11 690,06 EUR 
   

Celková cena diela s DPH:   70 140,34 EUR 
 
Celková cena diela s DPH slovom:  Sedemdesiattisícstoštyridsaťeur a tridsaťštyri centov“ 
 

1.2 Dohodnutá cena celkom za predmet zákazky uvedená v časti Čl. V Zmluvy bola navýšená 
o hodnotu prác naviac v rozsahu predloženého oceneného výkazu výmer  prác naviac.  

 

Článok II. 
Dodatku č. 1 - Záverečné ustanovenia 

 
2.1 Ostatné podmienky Zmluvy o Dielo, ktoré neupravuje, nemení a nedopĺňa tento Dodatok č. 1 

ostávajú nezmenené a platia v celom rozsahu.  
 
2.2 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je  ocenený výkaz výmer prác naviac. 
 
2.3 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, ale ním výslovne 

neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, zákona 

o verejnom obstarávaní a príslušné ustanovenia súvisiacich všeobecne záväzných právnych 

predpisov Slovenskej republiky a ES. 

 

2.4 Dodatok č. 1 bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o Dielo uzavretej ako výsledok 

verejného obstarávania.  

 

2.5 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva 
Zhotoviteľ.  

 
2.6 Dodatok č. 1 podlieha povinnému zverejňovaniu podľa osobitného predpisu.  
 
2.7 Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu  štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom portáli obce Bukovec. 
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2.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli 
jeho obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy  
sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto 
Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu Dodatok č. 1 podpísali. 

 
 
 
 
 
 
 
V Bukovci, dňa...............................   V Košiciach, dňa ................................... 
     
 
 
 
 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  
 
 
 
 
___________________________   _________________________________ 
Ing. Lýdia Mikulová     Mgr. Magdaléna Sekeráková 
starostka obce      konateľka RENOBAU s.r.o. 
 
 
 
Príloha:  
 

- Ocenený výkaz výmer prác naviac – rozpočet prác naviac  

 




