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Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 08.02.2022 (ďalej iba „Dodatok“) 
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov  

  

na uskutočnenie stavebných prác 

 

„Oprava havarijného stavu podláh na II. NP“ 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1. Objednávateľ 

Názov:   Základná škola  

Sídlo:    M. R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov  

Zastúpený:  RNDr. Iveta Kučerová, riaditeľka školy  

IČO:    35541113  

DIČ:    202 166 3479 

Bankové spojenie: SLSP, a.s., Trebišov 

IBAN:   SK41 0900 0000 0005 5217 4578     

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

2. Zhotoviteľ 

Obch. meno:  ZED – stav, s.r.o. 

Sídlo:   Košická 52/A, 821 08  Bratislava 

Zastúpená:  Matej Závacký, konateľ 

IČO:   52953874  

DIČ:   2121214051 

IČ DPH:  SK1020698096 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.,  

IBAN:   SK74 1100 0000 0029 4408 9822 

Zapísaná ORSR Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 147550/B 

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

Článok II. 

Predmet dodatku 

 

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 08.02.2022 Zmluvu o dielo ako výsledok verejného 

obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou s názvom  „Oprava havarijného stavu podláh 

na II. NP.“ Predmetom zmluvy o dielo je oprava havarijného stavu podláh na 2. poschodí 

základnej školy v Trebišove v rozsahu podľa priloženého rozpočtu. 

2. Počas realizácie diela došlo k vzniku práca naviac, ktoré verejný obstarávateľ nemohol 

predpokladať ani pri zachovaní odbornej starostlivosti a ktorých vznik bolo možné posúdiť až 

po odstránení starej podlahovej krytiny a vrstiev pod starou podlahovou krytinou. 

3. Na základe skôr uvedeného sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na uzavretí tohto dodatku 

k zmluve, ktorý sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. b.) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a teda ide 

doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela, nie sú zahrnuté do 

pôvodnej zmluvy,  poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena  zhotoviteľa nie je možná z 

ekonomických dôvodov a technických dôvodov a spôsobila by objednávateľovi významné 

ťažkosti a podstatnú duplicitu nákladov. 
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4. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že Zmluvu o dielo zo dňa 08.02.2022 menia a dopĺňajú 

takto: 

a.) znenie Článku 4 ods. 4.3 sa nahrádza týmto znením: 

4.3. Zmluvná cena je vyjadrená v eurách: 

4.3.1. Zmluvná cena bez DPH  42.845,55 €  

4.3.2. DPH 20% 8.569,11 €  

4.3.3. Zmluvná cena vrátane DPH  51.414,66 € 

b.) zmluvné strany sa dohodli na zámene a doplnení pôvodného rozpočtu, ktorý tvoril prílohu 

č. 1 zmluvy o dielo a tento nahrádzajú novým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu tohto 

dodatku. 

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

1.  Ustanovenia zmluvy o dielo týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti a účinnosti 

v pôvodnom znení, tak ako boli dohodnuté v medzi zmluvnými stranami v Zmluve o dielo. 

2.  Zhotoviteľ prehlasuje, že: 

- prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tohto dodatku so všetkými 

časťami a prílohami a tieto neobmedzene uznal, 

- potrebné výkony sú mu jasné a bez námietok známe, 

- na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii 

je schopný uskutočniť zmluvné výkony bezporuchovo, kompletne a funkčne podľa 

všetkých príslušných STN v stanovených lehotách, termínoch a kvalite. 

3.  Tento dodatok sa vyhotovuje v 2 (dvoch) vyhotoveniach, z ktorých 1 (jedno) dostane 

objednávateľ a 1 (jedno) vyhotovenie zhotoviteľ. 

4. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia Dodatku podľa § 47a Občianskeho 

zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 

zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka 

týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práv na 

ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). 

 Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizáciu) tých ustanovení dodatku 

(vrátane jej príloh), ktoré: 

a) zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so 

záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva alebo 

b) zhotoviteľ označí odtlačkom pečiatky umiestnenom v texte, prípadne pred a za 

uceleným textom, ktorý obsahuje informácie chránené v podmienkach zhotoviteľa ako 

obchodné tajomstvo, 

c) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa. 

d) obsahuje údaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, číslo kontaktu, pracovná 

pozícia zamestnanca uvedená v zmluve), a to v prípade, ak táto osoba so sprístupnením 

týchto informácií nesúhlasí. 

5.  Zmluvné strany si tento Dodatok pozorne prečítali a prehlasujú, že jeho text im je 

zrozumiteľný, jeho význam zrejmý a určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a 
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vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú  

svojimi vlastnoručnými podpismi. 

6.  Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi orgánmi oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle 

objednávateľa.  

 

V Trebišove, dňa  23.03.2022   V Trebišove, dňa 23.03.2022 

 

Základná škola     ZED – stav s.r.o.  

         

 

 

 

.......................................................   ...................................................... 

RNDr. Iveta Kučerová    Matej Závacký 

           riaditeľka           konateľ 

   za objednávateľa     za zhotoviteľa 

 


