
Dodatok č. 1 

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov. 

 (ďalej len „Dodatok“) 

1.1 Objednávateľ  
Obchodné meno:   Stredná priemyselná škola  
Sídlo:   Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
Štatutárny zástupca:   Mgr. Peter Rebro  
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica, Bratislava  
IBAN:   SK54 8180 0000 0070 0050 8412  
IČO:   00161403 
DIČ:   2021091215  
Osoba oprávnená konať  
vo veciach technických:  Ing. Roman Sabadka 
(ďalej len "objednávateľ") 

1.2 Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:  EMS KOMPLET, s.r.o. 
Sídlo:   971 01 Prievidza  
Adresa:  Mojmírova 12  
Štatutárny zástupca: Jozef Blaho  
Bankové spojenie:  VÚB, a.s.  
IBAN:   SK11 0200 0000 0012 1917 6259 
IČO : 36301132 
DIČ: 2020076806 
IČ DPH: SK2020076806 
Reg. č. z Obchodného registra: OR SR Trenčín, oddiel: Sro, vl.č. 10794/R 
Osoba oprávnená konať  
vo veciach technických:  Ján Lacko  
Tel.: 0905528898 
(ďalej len "zhotoviteľ") 

PREAMBULA 

1. Zmluva sa stala platnou dňom jej podpisu, účinnou dňa 16.6.2021.

2. Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené viaceré dopredu neznáme a
nepredvídateľné skutočnosti, ktoré z tohto dôvodu nie sú súčasťou pôvodného rozsahu
prác:
Vzhľadom na komplexnosť rekonštrukcie nielen kotolne, ale aj celého areálu školy, je
potrebné pre zabezpečenie správnej funkčnosti kotolne vykonať výmenu prívodného
potrubia z kotolne do solárnych kolektorov a uskutočniť dopojenie vodovodného potrubia
do dielní. Ďalej je potrebné vykonať výmenu cirkulačného čerpadla a vzhľadom na
extrémne zanášanie vykurovacieho systému je potrebné vsadiť do kotolne separátor kalu.



3. K predĺženiu termínu dokončenia diela z dôvodu prác naviac nedošlo zavinením ani jednej
zo zmluvných strán a vzhľadom k tomu sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu
odovzdania diela.

4. V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, písmeno a) a b) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo
koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj
vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o
zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je
nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na
uskutočnenie stavebných prác. Hodnota všetkých prác naviac, ktoré sú predmetom
dodatku, je vo výške cca 12,05 % hodnoty pôvodnej zmluvy, t.j. v sume 22.811 eur s DPH.

5. Navrhované zmeny sú v súlade s §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, nedochádza k navýšeniu
hodnoty plnenia o viac ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich
predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich
obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti,
rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIII. bod 13.1 Zmluvy a s poukazom
na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č.1 a jeho
nasledovnom obsahu:

Čl. I 
Predmet Dodatku č. 1 

Týmto dodatkom sa mení: 

1. článok V. bod 5.1. a jeho nové znenie je nasledujúce:
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať
objednávateľovi v termíne do 15.11.2021.

2. článok IV. bod 4.1. a jeho nové znenie je nasledujúce:
Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných
nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou
písomného dodatku k tejto Zmluve.

Spolu bez DPH 176 714,67 eur
DPH 20%    35 342,93 eur
Spolu  212 057,60 eur
Slovom: dvestodvanásťtisícpäťdesiatsedem eur a šesťdesiat centov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20190901#paragraf-5.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20190901#paragraf-5.odsek-7


Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

2. Súčasťou Dodatku č. 1 je aktualizovaný časový harmonogram vzhľadom na nový termín
zhotovenia diela.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
4. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú

zo zmluvných strán.
5. Tento Dodatok č.1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala

v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán
riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

Zhotoviteľ:   Objednávateľ: 

V ..................., dňa ............. V ................., dňa ................... 

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

  Objednávateľ     Zhotoviteľ 

Mgr. Peter Rebro   Jozef Blaho 
 riaditeľ školy    konateľ EMS Komplet, s r.o. 




