
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 
zo DŇA 24.11.2017

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného 
zákonníka (ďalej len Dodatok“) za účelom realizácie stavby: 

„Rekonštrukcia Kultúrneho domu Stožok“

Článok I. 
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Sídlo:

Štatutárny orgán: 
IČO.:
DIČ:
Bankové spojenie: 
IBAN:

Obec Stožok
Obecný úrad
Stožok 47, 962 12 Detva
Bc. Darina Petrincová - starostka obce
00320293
2021318750
Slovenská sporiteľa, a.s.
SK62 0900 0000 0000 7164 4348

(ďalej aj len „Objednávateľ“)

Zhotovitel’:
Sídlo:
Právna forma: 
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ;
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
IBAN;
Zápis v OR:

VERONY OaS s.r.o.
Priemyselná 936/3,963 01 Krupina
spoločnosť s ručením obmedzeným
JUDr. Tomáš Veróny, konateľ
47 210 621 . -
2023810382 ‘
SK2023810382
VÚB a.s. ' .
SK57 0200 0000 0031 6592 9153
Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 24536/S

(ďalej aj len „Zhotovitel’“)

Zmluvné strany uzatvárajú medzi sebou tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 24.11.2017 
v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka a § 
18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a .0 zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako len „Dodatok“).

Článok II. 
Predmet Dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na úprave Zmluvy o dielo z dôvodu vzniku naviac prác spočívajúcich 
v rekonštrukcii elektroinštalácie a svietidiel a v naviac prác, týkajúcich sa stavebných úprav na 
diele v zmysle rozpočtu a s prihliadnutím na vývoj cien na trhu so stavebnými prácami 
a materiálmi sa zmluvné strany dohodli aj na úprave pôvodných cien z rozpočtu.

2.2 Objednávateľ uskutočnil dňa 05.04.2022 so zhotoviteľom rokovanie o uzavretí tohto Dodatku 
a ako podklad k rokovaniu požiadal štyri subjekty (vrátane zhotoviteľa) o nacenenie rozpočtov 
predmetných naviac prác. fšlajlacnejšiu cenovú ponuku poskytol zhotovitel’, a preto sa zmluvné 
strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku podľa ust. § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o,zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení - ide



3.1

3.2

o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy 
a poskytuje ich pôvodný dodávateľ.

Zároveň sa zmluvné strany dohodli na navýšení cien položiek a uzavretí tohto Dodatku podľa 
ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení - potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný 
obstarávateľ alebo obstarávate!’ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivostí predvídať a 
zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na naviac-prácach, a preto sa mení 
rozsah diela špecifikovaný v čl. 1 Predmet plnenia Zmluvy o dielo v rozsahu rozpočtov 
a odpočtov pôvodných položiek, ktoré sú Prílohou č. 1 tohto Dodatku.

Zmluvné strany sa dohodli na úprave čl. 4 Cena a platobné podmienky, bod 1 (navýšenie ceny 
po odpočítaní pôvodných položiek je vo výške 29.891,03 bez DPH) v tomto znení:
„1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za realizáciu predmetu plnenia tejto zmluvy je v súlade 

s výsledkom verejného obstarávania a v súlade s uzavretým dodatkom č. 1,, 2 a týmto 
Dodatkom stanovená nasledovne:

Cena bez DPH 158 346,53 Eur
DPH 20% 31 669,31 Eur
Cena s DPH 190 015,84 Eur
Cena s DPH slovom Jednostodeväťdesiattisícpätnásť eur a 84 centov.“ .

Článok III.
Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 24.11.2017 nie sú týmto Dodatkom dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a dodatky k Zmluve o dielo musia mať písomnú formu 
a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

Právne pomery týmto Dodatkom neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.' 
Obchodný zákonník v platnom znení a iných príslušných právnych predpisov platných 
v Slovenskej republike.

Ak je niektoré ustanovenie tohto Dodatku neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na 
ostatné ustanovenia Dodatku. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných 
právnych predpisov zodpovedajúce účelu tohto Dodatku, ktoré nahradí neplatné ustanovenie.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Rozpočet elektroinštalácie a svietidlá, Rozpočet sála 
+ odôvodnenie a Súbor Odpočet zmenených položiek tvoria neoddeliteľnú prílohu k Dodatku.. •

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvorili vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, 
ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ho prečítali, porozumeli jeho 
obsahu a na znak súhlasu ho podpísali. .

Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok sa stáva platným okamihom jeho podpisu oboma 
zmluvnými stranami a účinným deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa.

VStožku, a h- JLoJiL

za Objednávateľa:

Bc. Darina Petrincová 
starostka obce

V Stožku, dňa

za Zhotoviteľa: m-mm,—
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stavba KULTÚRNY DOM STOŽOK - STAVEBNÉ ÚPRAVY

OBEC STOŽOK 
962 12 DETVA

VERtfRV
Prienqyselná 936/3 

96301 Knjpioa^^/'0
DIČ: 2023^382
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Krycí list rozpočtu v EUR





Odberateľ: Obec Stožok

Projektant: Ing.Stanislava Miková

Dodávateľ: VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 21.3.2022

Stavba :Stožok-rekonštrkcia Kultúrneho domu

Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie

a práce
Špecifikovaný

materiál

Spolu

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 6 432,47 0,00 6432,47

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 430,30 0,00 430,30

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 6 862,77 0,00 6 862,77

PRÁCE A DODÁVKY PSV 895,86 0,00 895,86

763 - Konštrukcie - drevostavby 10350,11 0,00 10 350,11

771 - Podlahy z dlaždíc keramických 3 801,23 6 507,83 10 309,06
776 - Podlahy povlakové 500,09 0,00 500,09

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 15 547,29 6 507,83 22 055,12

Za rozpočet celkom 22410,07 6 507,83 28 917,90

Hmotnosť v tonách

Spolu

Suť v tonách

Spolu
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Pôvodné 
jednotkové 

ceny
Odôvodnenie

18,50 Zmena ceny z dôvodu navýšenia materiálu, prepravy a
miezd. Navýšenie množstva o 34,5 m2 kvôli zmene výmery 
realizácie.

2,47 Zmena ceny z dôvodu navýšenia prepravy, nájmu za 
lešenie a miezd.

2,25 Zmena ceny z dôvodu navýšenia materiálu a miezd.
Navýšenie množstva o 65,306 m2 kvôli zmene výmery 
realizácie.

NOVÉ Zmena materiálu podhľadu z dôvodu požiadavky
investora. Navýšenie množstva o 189,594 m2 kvôli zmene 
výmery reaiizácie.

47,34 Zmena ceny z dôvodu navýšenia prepravy a miezd. 
Navýšenie množstva o 2,3061 kvôli zmene výmery 
realizácie.
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Pôvodné 
jednotkové 

ceny
Odôvodnenie

Zmena ceny z dôvodu navýšenia materiálu, prepravy a 
miezd. Navýšenie množstva o 34,5 m2 kvôli zmene výmery 
realizácie.

22,09 Zmena ceny z dôvodu navýšenia materiálu. Navýšenie 
množstva o 35,018 m2 kvôli zmene výmery realizácie.

16,53 Zmena ceny z dôvodyu navýšenia prepravy a miezd

Zmena ceny z dôvodu navýšenia prepravy a miezd. 
Navýšenie množstva o 17,75 m kvôli zmene výmery 
realizácie.

Zmena ceny z dôvodu navýšenia prepravy a miezd. 
Navýšenie množstva o 34,5 m2 kvôli zmene výmery 
realizácie.
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