
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2021 
 

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

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
(ďalej len „dodatok“) 

Zmluvné strany: 
 
1. 
Názov:                                            Gymnázium duklianskych hrdinov 
Adresa:          Komenského 16, 089 01 Svidník 
Zastúpená:                                     RNDr. Ján Rodák – riaditeľ gymnázia 
IČO:                                             00161233 
DIČ:                                                 2020790805 
Tel.:          0903 797 566 
E-mail:                                            riaditel@gymdh-sk.vucpo.sk 
(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“) 
 
a 
 
2. 
Obchodné meno:            Pozemné staviteľstvo a.s. 
Sídlo:    Okružná 3032/33, Prešov 080 01 
Štatutárny orgán:  Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA, predseda predstavenstva a.s. 
IČO:    36454508 
IČ DPH:    2020011642 
Zapísaný:                        Sa 10066/P 
Bankové spojenie:  IBAN SK43 1100 0000 0029 4045 9670 
Telefón:   0908 999 759 
E-mail:    info@pozemnestavitelstvo.sk 
 (ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“) 

 
Čl. 1.  Predmet dodatku 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22. 10. 2021 Zmluvu  o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: 
„Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy“ (ďalej len „Dielo“), v rozsahu  oceneného výkazu výmer (Ďalej len 
ako „rozpočet stavby“) definovanom  v prílohe č. 1 Zmluvy o dielo.  Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 23. 10. 2021. 
V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo 
a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela, a tiež  k zabezpečeniu  modernizácie slaboprúdovej 
aj silnoprúdovej elektroinštalácie  v plnom rozsahu, čo je tiež zámerom uskutočnenia predmetnej rekonštrukcie.  
Obstaranie nového dodávateľa na naviac práce  –  stavebné práce môže ohroziť riadnu prevádzku zariadenia, mohla 
by spôsobiť škole významné ťažkosti (napr. kvôli koordinácii viacerých dodávateľov na jednom stavenisku) alebo 
podstatnú duplicitu nákladov.  

Podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov platí, že:  Zmluvu,  rámcovú  dohodu  alebo  koncesnú  zmluvu  možno  zmeniť  počas  jej  trvania  bez 
nového verejného obstarávania ak,   

b)  ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, 
rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa 
alebo koncesionára  

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o  požiadavku  vzájomnej  
zameniteľnosti  alebo  interoperability  s  existujúcim zariadením,  službami  alebo inštaláciami  podľa  pôvodnej  
zmluvy,  rámcovej  dohody alebo koncesnej zmluvy a  

2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.  



c)  potreba  zmeny  vyplynula  z  okolností,  ktoré  verejný  obstarávateľ  alebo  obstarávateľ nemohol pri vynaložení 
náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,  

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.   
 

Čl. 2. Vykonanie naviac prác 

2.1 Počas  realizácie  Diela  „Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy“  sa  zistila  potreba vykonania 
nevyhnutných prác pre riadne dokončenie  a sprevádzkovanie  diela,  ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby 
a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 v /pridaná položka PN 
– Nátery olejové rôzne farby omietok stien dvojnásobné 1 x s emailovaním v objeme 1800m2/ tohto 
Dodatku č. 1.  

2.2 Vykonanie naviac prác, ktoré sú predmetom tohto  Dodatku  č. 1, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, 
sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena 
dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie naviac prác, nebola možná najmä z technických 
dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletné dielo v plnom rozsahu.  

2.3 Hodnota naviac prác predstavuje sumu:  
Cena bez DPH:                8892,00 EUR   
Slovom: osemtisícosemstodeväťdesiatdva EUR, nula centov   
DPH 20%:                         1778,40 EUR  
Slovom: tisícsedemstosedemdesiatosem EUR, štyridsať centov  
Cena vrátane DPH:      10670,40 EUR  
Slovom: desaťtisícšesťstosedemdesiat EUR, štyridsať centov. 

 

Čl. 3.  Nezrealizované práce 

3.1 Počas realizácie diela „Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy“ sa zistilo, že z pôvodne dohodnutých 

prác v zmysle výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy o dielo nebude nutné vykonať práce, ktoré sú 

špecifikované v prílohe č. 1 /znížená položka č. 15 – Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne 

nanášané tónované s bielym stropom, dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m o objem 

1800m2/ tohto dodatku č.1 

3.2 Hodnota nezrealizovaných prác predstavuje sumu:  

Cena bez DPH:                 5418,00 EUR  

Slovom: pätťisícštyristoosemnásť EUR, nula centov   

DPH 20%:                          1083,60 EUR  

Slovom: tisícosemdesiattri EUR, šesťdesiat centov  

Cena vrátane DPH:         6501,60 EUR  

Slovom: šesťtisícpäťstojedna EUR, šesťdesiat centov. 

 

Čl. 4.  Celková cena 

4.1 Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zvýšená podľa čl. 2 tohto Dodatku č. 1 o hodnotu vykonaných 

naviac prác a zároveň musí byť odpočítaná hodnota nerealizovaných prác podľa článku 3 tohto Dodatku č. 1,  

dohodli sa  Zmluvné strany na zmene čl. 4. bod 4.2. Zmluvy  o dielo tak, že článok IV. bod 4.2 Zmluvy o dielo 

sa nahrádza novým znením nasledovne: 

 

Čl. 4. Cena diela 

4.1 Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1 činí:   

Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky:  179 333,53 €  

Hodnota DPH 20%:           35 866,70 €  

Cena celkom vrátane DPH:            215 200,23 €  

Cena  diela  je stanovená na základe  platnej  sadzby  DPH  v čase uzavretia zmluvy o  dielo. V prípade zmeny  

sadzby  DPH  v  priebehu  realizácie diela podľa  tejto  zmluvy  bude táto daň fakturovaná vždy podľa zákonov 

a účtovných predpisov, platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. 



 

Čl. 5.  Záverečné ustanovenia 

5.1 Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47 

ods. 1 Občianskeho zákonníka.  

5.2 Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z . 

o verejnom obstarávaní.   

5.3 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých dve sú určené pre Objednávateľa a jeden pre 

Zhotoviteľa. 

5.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.  

5.5 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 Prešove, dňa 18.11.2021     Vo Svidníku, dňa 19.11.2021 

 

Za zhotoviteľa:        Za objednávateľa: 

 

 

 

 

Príloha č. 1.: Gymnázium duklianskych hrdinov Svidník - Rozpočet prác menej / prác navyše k dodatku k zmluve 

o dielo č.1  


