
  
DODATOK Č. 1 

k ZMLUVE O DIELO  
uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“)  

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:   

 

Názov:    Mesto Žiar nad Hronom 

Štatutárny orgán:   Mgr. Peter Antal, primátor   

Sídlo:    Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom  

IČO:     00321125 

DIČ:     2021339463 

IČ DPH:    Nie je platcom DPH.     

Bankové spojenie :   VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom   

Číslo účtu :    14621422/0200 

IBAN:     SK8702000000000014621422 

Kontaktná osoba:   Ing. Juraj Miškovič, prednosta   

Telefón:    045/678 71 23 

E-mail:     prednosta@ziar.sk  

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ: 

 

Obchodné meno:   TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 

Sídlo:     Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom 

Zastúpený:                 Mgr. Igor Rozenberg, MBA, konateľ     

Bankové spojenie :  Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu:    2928863013/1100 

IČO :    31 609 651      

IČ :                                       2020479714 

IČ DPH :                                 SK 2020479714 

Registrácia:    Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,  

Oddiel:  Sro, Vložka číslo: 2034/S   

Kontaktná osoba:  Ľubomír Kupči 

Telefón:    045/ 678 70 22 

E-mail:     lubomir.kupci@tszh.eu   

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 

Článok II. 

Predmet dodatku  

 

1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.05.2016 zmluvu o dielo, centrálne číslo 296/2016 (ďalej ako 

„Zmluva o dielo“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vykonať nasledovné 

dielo: Dodávka a montáž letného pavilónu s príslušenstvom na námestí – Žiar nad Hronom“, 

a to podľa projektovej dokumentácie s názvom „Letný pavilón na námestí Žiar nad Hronom“, 

vypracovanej spoločnosťou TOTALSTUDIO (2016), tvoriacej prílohu č. 1 Zmluvy o dielo, v súlade 

so Statickým posúdením drevenej konštrukcie pavilónu, vypracovanej zodpovedným projektantom 
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Ing. Ján Pivarč, PhD. Eur Ing. (4/2016), tvoriacej prílohu č. 2 Zmluvy o dielo, a v rozsahu rozpočtu 

diela, vypracovaného zhotoviteľom, tvoriaceho prílohu č. 3 Zmluvy o dielo (ďalej ako „dielo“), a to 

v kvalite podľa príslušných platných technických noriem, schválených technologických postupov, 

a platných  právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov.  

 

2) Vzhľadom ku skutočnosti, že počas realizácie diela, t.j. po uzatvorení Zmluvy o dielo, sa zmluvné 

strany dohodli na zmene rozsahu diela, a to z dôvodu rozšírenia diela o naviac práce, bližšie 

špecifikované v prílohe č. 3 písm. b) až e) tohto dodatku, ako aj s prihliadnutím na skutočnosť, že 

potreba niektorých prác, špecifikovaných v pôvodnom rozpočte diela odpadla, zmluvné strany sa 

dohodli na nasledovných zmenách a doplnkoch Zmluvy o dielo:  

 

A. Článok III. bod 2. Zmluvy o dielo (čas plnenia) znie nasledovne: 

 

       Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať (zrealizovať) a objednávateľovi odovzdať do   07.07.2016. 

 

B. Článok IV. bod 1. Zmluvy o dielo (Cena diela) znie nasledovne: 

 

Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá na základe rozpočtu vypracovaného 

zhotoviteľom a v súlade s ustanoveniami 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. V tejto cene je 

zahrnutá daň z pridanej hodnoty (DPH). Celková dohodnutá cena za vykonanie a dodanie diela 

je 77 427,61 € s  DPH, slovom sedemdesiatsedemtisícštyristodvadsaťsedem Eur 61/100 

centov s DPH. Cena za zhotovenie diela  je stanovená ako cena pevná a nemenná, t. j. bez 

možnosti úprav počas trvania zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou, s výnimkou 

prípadov uvedených v bode 3. tohto článku zmluvy, a s výnimkou naviac prác, dohodnutých 

s objednávateľom.    

 

  Rozpis celkovej ceny diela:  

 

  Cena bez DPH:             64 523,01 €    

        DPH 20 %:                          12 904,60  € 

        Celková cena diela s DPH:     77 427,61 € 

 

C. Článok V. Zmluvy o dielo (Platobné podmienky) znie nasledovne: 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi preddavok na cenu za 

dielo vo výške 29 000,00 Eur bez DPH, a to na základe faktúry, ktorej splatnosť bude 10 

dní odo dňa jej vystavenia. Po vykonaní a odovzdaní diela ako celku, a to bez vád a 

nedorobkov na základe objednávateľom podpísanej zápisnice o odovzdaní a prevzatí 

diela, zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru na sumu 28 963,70 € bez DPH, ktorej 

splatnosť bude 30 dní odo dňa jej  doručenia objednávateľovi.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonané naviac práce, ktoré neboli fakturované v poradí 

druhou faktúrou v zmysle bodu 1. tohto článku, budú fakturované samostatnou faktúrou, 

ktorej splatnosť bude 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

3. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle platnej právnej úpravy. 

Prílohou druhej a tretej faktúry musí byť objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných 

prác a dodávok.  

 

D. Článok VII. bod 1. Zmluvy o dielo (Odovzdanie a prevzatie diela) znie nasledovne: 

 



Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo a odovzdať ho ako celok objednávateľovi, vrátane atestov, 

certifikátov na použité výrobky a materiály a revíznej správy vyhradeného technického 

zariadenia (elektro) v lehote do 07.07.2016.   

 

E. Príloha č. 3 Zmluvy o dielo – rozpočet diela sa v plnom rozsahu nahrádza novou 

prílohou č. 3. písm. a) až e), ktorej znenie tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.    

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia  

 

1) Ostatné  ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.   

2) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy. 

4) Dodatok je vyhotovený v 4 rovnocenných rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy obdrží objednávateľ 

a 2 rovnopisy zhotoviteľ. 

5) Zmluvné strany vyhlasujú, že uzatvárajú tento dodatok slobodne a vážne, súhlasia s jeho 

obsahom, na znak čoho ho podpisujú oprávnené osoby obidvoch zmluvných strán. 

 

      V Žiari nad Hronom, dňa 16.8. 2016            V Žiari nad Hronom, dňa 16.8.2016 

 

      Objednávateľ:                          Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

      ______________________________                  ________________________________ 

      Mgr. Peter Antal     Mgr. Igor Rozenberg, MBA 

      primátor       konateľ spoločnosti                                

      Mesto Žiar nad Hronom                                       TECHNICKÉ SLUŽBY    

                         Žiar nad Hronom, spol. s r.o.                   

      

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 č. 357/2015 Z.z. 

Pripravovaná finančná operácia je v súlade s 

a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok 

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce 

    po rozpočtovom roku podľa písmena a) 

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami 

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy 

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov 

f) vnútornými predpismi alebo 

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písm. a) až f) 
 
Spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 

Vedúci OEaF:   Ing. Martin Majerník      Podpis: .....................  Dátum: ...............    

Zodpov. zamestnanec: ..............................   Podpis: .....................  Dátum: ...............                    

 


