
Dodatok č. l k Zmluve o dielo zo dňa 30.11.2017 
uzatvorená podra ustanovenia§ 536 a nasl. zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov (ďalej iba "Dodatok") 

na uskutočnenie stavebných prác 

"Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Komenského 2 - časť: rekonštrukcia 
hygienických zariadení". 

Článok I. 
Zmluvné strany 

l. Objednávateľ 

Názov: Mesto Trebišov 
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 

Zastúpený: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: 

Kontaktná osoba vo veciach technických: 

IBAN: 

PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta 

00331996 

202 077 3590 

SK202 077 3590 
PhDr. Marek Čižmár 
Ing. Ladislav Valiska-Timečko 

SK94 5600 0000 0042 4136 5009 

(ďalej len "objednávate!"' v príslušnom gramatickom tvare) 

2. Zhotoviteľ 

Názov: DCM Building s.r.o. 
Sídlo: Kurimka 162, 090 16 Kurimka 

Zastúpený: Ing. Peter Michlík, konateľ 

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice l. odd.: Sro, vložka č. 27679/P 

IČO: 47078871 

DIČ: 2023728630 

Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: 
Kontaktná osoba vo veciach 

technických (stavbyvedúci): 

IBAN: 

Telefón: 

Ing. Peter Michlík, 

Ing. Peter Michlík, 

SK43 0200 0000 0031 6312 7851 

+421 903 865 716 

(ďalej len "zhotovíte!"' v príslušnom gramatickom tvare) 

Článok II. 
Preambula 

l. Tento Dodatok sa uzatvára ako výsledok postupu podľa § 18 ods. 3 písm. a.) zák. č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). 

2. Potreba zmeny pôvodnej zmluvy vyvolaná týmto Dodatkom vyplynula z objektívnej 

potreby objednávateľa na dodávku stavených prác podľa tohto Dodatku. 



Článok III. 
Predmet Dodatku 

l. Objednávate(' a dodávateľ sa dohodli, že Zmluvu o dielo zo dňa 30.11.2017 menia 
a dopÍňajú takto: 

a.) Článok II ods. 2 Zmluvy o dielo sa mení a dopÍňa tak, že: 
V texte vety za písmenom b) sa vypúšťajú slová (ďalej iba" dielo"). 

Odsek sa dopÍňa o písmeno c), text ktorého znie takto: 
c) položkovitého rozpočtu stavby, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy ( ďalej iba 
"dielo"). 

b.) Článok IV ods. 1 Zmluvy o dielo sa mení a to tak, že sa mení celková cena za dielo 
nasledovne: 

Cena diela celkom: 20 721,44,- EUR 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti a účinnosti 
v pôvodnom znení bezo zmien. 

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že: 
- prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tohto Dodatku časťami a 

prílohami a tieto neobmedzene uznal, 
- potrebné výkony sú mu jasné a bez námietok známe, 
- na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii 

je schopný uskutočniť zmluvné výkony bezporuchovo, kompletne a funkčne podl'a 
všetkých príslušných STN v stanovených lehotách, termínoch a kvalite. 

3. Tento Dodatok sa riadi právom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že 
v prípade súdnych sporov vzniknutých z tejto zmluvy alebo v súvislosti s týmto Dodatkom 
je príslušným súdom všeobecný súd objednávatera. 

4. Tento Dodatok sa vyhotovuje v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých 2 (dve) dostane 
objednávate!' a 2 (dve) vyhotovenia zhotovíte!'. 

5. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia Dodatku pod ra § 4 7a Občianskeho 
zákonníka a § Sa zákona č. 21 l /2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 
zabezpečí ochranu práv zhotovitel'a vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka 
týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práv na 
ochranu osobnosti (ďalej len "právne predpisy"). 
Objednávate)' konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizáciu) tých ustanovení zmluvy 
o dielo (vrátane jej príloh), ktoré: 
a) zhotovitel' oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami 

obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva alebo 
b) zhotovíte)' označí odtlačkom pečiatky umiestnenom v texte , prípadne pred a za 

uceleným textom, ktorý obsahuje informácie chránené v podmienkach zhotoviteľa ako 
obchodné tajomstvo, 

c) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa. 
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d) obsahuje údaje spojené s osobou (napr. titul , meno, priezvisko, číslo kontaktu, pracovná 
pozícia zamestnanca uvedená v zmluve), a to v prípade, ak táto osoba so sprístupnením 
týchto informácií nesúhlasí. 

6. Zmluvné strany si tento Dodatok pozorne prečítali a prehlasujú, že jeho text im je 
zrozumiteľný, jeho význam zrejmý a určitý, a že tento Dodatok je prejavom ich slobodnej a 
vážnej vôle a nebol uzavretý pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú 
svojimi vlastnoručnými podpismi. 
7. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa. 

V Trebišove, dňa 19.02.2018 

primátor 

za objednávateľa 

V Trebišove, dňa 19.02.2018 

Ing. Peter Michlík 

konateľ 

za zhotoviteľa 
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KRY Cl LIST ROZPOCTU 

Názov stavby 
Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského 2 ·časť. rekonštrukcia 

JKSO 
hygienických zariadení 

Názov objektu EČO 

Miesto 

IČO IČ DPH 

Objednávateľ Mesto Trebišov 00331996 SK2020773590 

Projektant 

Zhotoviteľ DCM Building s.r.o 47078871 2023428630 

Spracoval 

l l Rozpočet číslo Dňa CPV 

l l 19 2.2018 l CPA 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady /1 m.j . Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. 
-

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady' EUR 

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady c Vedl'ajšie rozpočtové náklady 
- - T 

1 HSV Dodávky 590,056 8 Práca nadčas 0.00 13 GZS 
l 0,00 

" ~ - L r 

2 Montáž l 1 273,945 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 
-r ~ r ~ ~ -

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky 0,00 
- . + t 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00 
- -+- ~ . . 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN l 0,00 
- . - - ---- - - - - ...... . -

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 
- - - -

l 7 ZRN (r. 1-11) l 1 864,001 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

-;JHZS 

~ - - - -- - -
0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant o Celkové náklady 
-
23 Súčet 1-11 1 864,001 

-
Dátum a podpis Pečiatka 

24 DP~ 0,00% z 18857,44 0,00 
- -

Objednáva tel' 
25 Cena s DPH (r. 1-11) 1 864,001 

E Prípočty a odpočty 
Dátum a podpis Pečiatka 
-- ~-~ - --rr . - - -- - -
Zhotovíte l' 26 Dodávky zadávateľa 0,00 

DCM Building t~.ť • .-~, - - . 
27 Kizavá doložka 0,00 

/ ~1~~~~ ' 
Dátum a podpis ' P~lk,a J il '- v~ ~~ 28 Zvýhodnenie + • 0,00 

' !t~"'f{!{TRj:tjf~, ,ĽW.;: . '<:" _,.,.r 
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Stavba: 

Objekt: 
Čast': 
JKSO: 

Rozpočet prác 

Rekonštrukcia telocvične Základnej !koly Komenského 2 - časr 
Rekonštrukcia hyglentckých zariadení 

Objednävater: Mesto Treb1šov, M.R. Stefán1ka 8621204, 075 25 Trebišov 

Zhotovlter: Dem Build1ng s.r o , Kunmka 162, 090 16 

PC TV KCN Kód položky 

2 3 4 
o HSV 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Cena celkom bez 1864,001 
DPH vE 

DPH 0,000 

Cena celkom s 1864,001 
DPH vE 

Popos 

5 

Práce a dodávky HSV 

SDK podhfad Knauf D112 zavesná dvojvrstvová kcal prom CD dosky GKFI12,5mm 

Demontáž podhfadov lamiel, -0,004001 

Montáž podláh z dlaždíc keram. Ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. 
Hladkých 

Dlaždice keramické 

Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber- flexibilné lepidlo 25 kg vrece Knauf 

Sparovacie hmoty na obklady a dlažby biela 5kg vrece Knauf 

Montáž záchodovej misy normálnej 

SanMrna keramika JIKA WC kombi 2339.6 vodorovný odpad 

Montáž ventilu rohového s pnpoovacou rúrltou G 1/2 

Ventil rohový mosadzný T 65 112 s rúrltou a ružicou 

Malby v obyv. pr. Z maliar. Zmesi Primalex dvojnásobné jednofarebné s oškrabanim výšky 
do3,80 m 

MJ 
Množstvo Cena 

Cena celkom 
Sadzba 

celkom Jednotkova DPH 
6 7 8 9 10 

m2 24,190 22.562 545,775 20,0 

m2 24.190 4,671 112,991 20,0 

m2 24,190 13,260 320,759 20,0 

m2 26,220 15,895 416,767 20,0 

ks 6,410 7,200 46,152 20,0 

ks 4,290 4,368 18,739 20.0 

ks 1,000 13,300 13,300 20,0 

ks 1,000 97,398 97,398 20.0 

ks 2,000 4.930 9,860 20,0 

ks 2.000 5,500 11 .000 20.0 

m2 90,000 3,014 271 ,260 20,0 

1 864,001 


