DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 41/2018
zo dňa 17.07.2018
(ďalej len „Dodatok“)
I. Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Mestská časť Bratislava – Rača
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Mgr. Michal Drotován, starosta
00 304 557
2020879212
nie je platcom DPH
VÚB, a.s. Bratislava
SK75 0200 0000 0000 0042 1032

(ďalej aj ako „objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
Zastúpený:
Sídlo:
Zápis:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Osoby oprávnené rokovať:
 vo veciach zmluvných:
 vo veciach technických:
Telefonický kontakt:
Mailový kontakt:

STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
František Zelinka, konateľ
Z. Kodálya 779/9, 924 01 Galanta
OR OS Trnava, odd. Sro, vložka 11380/T
36 231 371
20220193615
SK 2020193615

František Zelinka,
František Zelinka,
stavomal@stavomal.sk

(ďalej aj ako „zhotoviteľ“)
II.
Úvodné ustanovenia
2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.07.2018 Zmluvu o dielo č. 41/2018 s predmetom
„Rekonštrukcia Zdravotného strediska Tbiliská 6“ a podmienkami tam uvedenými
(ďalej len“ zmluva o dielo“).
2.2. Zmluvné strany sa dohodli o zmene v Čl. IV cena diela bod 4.1 cena diela na
základe zistenia počas realizácie a skutkového stavu, pôvodne necenená vo výkaze
výmere hliníková fasáda podľa projektovej dokumentácie bez statického posudku.
Na základe statického posudku je nutná zmena profilu a daných hrúbok a nové
položky, ktoré je nutné zaradiť k realizácii hliníkovej steny. Položka hliník nebude
súčasťou daného rozpočtu a zmluvy o dielo. Cena položky hliník bude odpočítaná
z pôvodnej ceny o dielo.
2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná cena o dielo sa navýši o položky, ktoré
neboli súčasťou výkazu výmeru a sú nevyhnutné k realizácii diela. Položka oceľ,
parapetné dosky. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je krycí list rozpočtu na dané
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položky obsahujúci podrobnú špecifikácia zmeny rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1
tohto dodatku.
2.4. Zmluvné strany sa dohodli o zmene v Čl. III čas a miesto plnenia v bode 3.1.1.
zmenu o termíne ukončenia prác na 07/2019. Dôvodom je statický posudok
a zmena v realizácii diela.
III.
Predmet dodatku
3.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy o dielo:
3.1.1.

V článku IV. bod 4.1. Cena Diela sa doterajšie znenie
„Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. II. bodu 2.1. tejto zmluvy je :
Celková zmluvná cena bez DPH:
343 679,91
výška DPH 20% :
68 735,98
Celková zmluvná cena vrátane DPH:
412 415,89“
nahrádza novým znením
„Celková zmluvná cena diela bez DPH:
Výška DPH 20%:
Celková zmluvná cena vrátane DPH:

287 887,95 Eur
57 577,59 Eur
345 465,54 Eur“

3.2. Celková cena diela bola znížená týmto Dodatkom o rozdiel medzi odpočtami
a prípočtami, ktorý predstavuje sumu 55 791,96 Eur bez DPH. Cena diela vrátane
DPH po zmene vykonanej týmto Dodatkom je 345 465,54 Eur.
3.3. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú zachované.
IV.
Záverečné ustanovenia
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že mestská časť Bratislava-Rača je v zmysle 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
povinná zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú
používania verejných financií alebo nakladania s majetkom mestskej časti. Na
základe tejto skutočnosti partner výslovne súhlasí so zverejnením tohto Dodatku v
plnom rozsahu na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača a so spracovaním
všetkých osobných údajov v ňom obsiahnutých. Tento súhlas sa udeľuje bez
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. Po zverejnení tohto Dodatku
vyššie uvedený súhlas nemožno odvolať.
Všetky ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté zmenami a doplnkami
podľa tohto Dodatku ostávajú nezmenené v platnosti.
Tento Dodatok sa môže zrušiť, meniť alebo dopĺňať vzájomné odsúhlasenými
písomnými dodatkami, návrhy ktorých sú oprávnené predkladať obidve zmluvné
strany.
Tento Dodatok sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre
zhotoviteľa a 4 rovnopisy pre objednávateľa.
Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47a
Občianskeho zákonníka.
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4.6. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že
Dodatok bola uzatvorený slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ho bez
výhrad podpisujú.
4.7. Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré medzi nimi vzniknú pri plnení
zmluvných povinností podľa tohto Dodatku budú prioritne riešiť vzájomným
rokovaním.
4.8. Právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom sa spravujú ustanoveniami zmluvy o
dielo a Obchodného zákonníka, prípadne ďalších právnych predpisov.

V Bratislave dňa 08.07.2019

V Galante dňa 17.06.2019

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

................................................
Mestká časť Bratislava-Rača
Mgr.Michal Drotován
starosta mestskej časti

.....................................................
STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
František Zelinka
konateľ spoločnosti
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