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Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 47 zo dňa 18. 08. 2021 
 

na vykonanie stavebných prác v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  

medzi zmluvnými stranami: 
 

 

Objednávateľ : 

Názov :    Jazyková škola 

Sídlo :      Palisády 38, 811 06 Bratislava 

Zastúpený :     PhDr. Helena Hanuljaková 

Osoba oprávnená na rokovanie 

vo veciach zmluvných :  PhDr. Helena Hanuljaková 

IČO :     17319145 

DIČ :     2020803202 

Bankové spojenie :   Štátna pokladnica 

IBAN :     SK16 8180 0000 0070 0047 2333 

(ďalej len „ objednávateľ “) 

 

 

Zhotoviteľ : 

Názov :    GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s. r. o. 

Sídlo:      Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín - Mliečno 

Štatutárny zástupca :    Robert Göncz, konateľ 

Osoba oprávnená na rokovanie  

vo veciach technických:   Robert Göncz, konateľ 

IČO:      46 059 105 

DIČ:      2023215040  

IČ DPH:     SK2023215040 

Bankové spojenie :    Všeobecná úverová banka, a. s. 

Číslo účtu:     SK11 0200 0000 0028 6401 8354 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka 

číslo:  27061/T 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Preambula 

 

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 47 zo dňa 18. 08. 2021, 

uzatvorenej v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“ 

alebo „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „Oprava sociálnych 

zariadení“, realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) podľa § 117 

zákona o verejnom obstarávaní. Účelom tohto Dodatku č. 1 je úprava predmetu Zmluvy o 

naviac práce, ktorých potreba vyplynula až počas realizácie stavby, ktoré nebolo možné 

predvídať a sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela. V tejto súvislosti sa Dodatkom č. 1 

po vzájomnej dohode strán podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona upravuje cena diela a termín 

výstavby. 
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Článok I. 

Predmet dodatku 

 

1.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 47 zo dňa 18. 08. 2021 (ďalej len 

„ZoD") sú doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie 

sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena 

zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi významné 

ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Rozsah jednotlivých doplňujúcich 

stavebných prác je uvedený v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 k ZoD. 

Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 47 zo dňa 18. 08. 2021 (ďalej len 

„ZoD") je predĺženie lehoty na  plnenie predmetu zákazky a ukončenie prác, stanovené 

na 07. 10. 2021.  

 

 

1.2 Odôvodnenie : 

 
Počas realizácie sa vyskytli práce naviac: 

• Prepojenie novoinštalovaných potrubí SV a TUV v 1.PP na jestvujúce rozvody 
potrubia 

• Stavebné práce, búracie a vysprávky súvisiace s prepojením potrubí v 1.PP 

• Výmena stúpacieho splaškového kanalizačného potrubia a dopojenie WC na 
podlažiach 1.NP, 2.NP, 3.NP 

• Stavebné práce, búracie a vysprávky súvisiace s výmenou stúpacieho 
splaškového kanalizačného potrubia 

• Pokládka obkladu v miestnostiach umyvárky a miestnosti WC na 1.NP a 2.NP, 
v jednom rade nad rámec cenovej ponuky 

 
Prácami naviac sa termín predlžuje do 07.10. 2021 a to z nasledovných dôvodov: 

• O dobu prestojov vyplývajúcich z neúčasti referenta BSK        _ 1 týždeň 

• O dobu trvania prác naviac, vyplývajúca z technologického procesu     _ 1 týždeň 
 

 

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, kvôli úprave predmetu plnenia podľa ZoD, že článok IV. 
„CENA DIELA“ bod č. 4.3 sa mení a znie nasledovne : 

 

 

4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je 

 

Pôvodná zmluvná cena bez DPH        47 948,00   EUR 

Doplňujúce stavebné práce (naviac práce) bez DPH        4 308,15   EUR 

Spolu bez DPH                          52 256,15   EUR 

DPH 20%                      10 451,23   EUR 

Cena spolu s DPH                     62 707,38   EUR 
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