
Dodatok Č.l k Zmluve o dielo zo dňa 26.4.2018
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov (ďalej iba „D odatok“)

na uskutočnenie stavebných prác
v

„ Oprava strechy budovy Sportklubu“

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ
Názov: Mesto Trebišov
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
Zastúpený: PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta
IČO: ’ 00331996
DIČ: 202 077 3590
IČ D PH : SK202 077 3590
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: PhDr. Marek Čižmár
Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Ján Bogda
IBAN: SK73 5200 0000 0000 0700 0396
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

2. Zhotoviteľ
Názov: AZ-ROB, s.r.o.
Sídlo: Hlavná 26/44, Plechotice
Zastúpená: Jaroslav Leško, konateľ
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 18080/V
IČO: 36606847
DIČ: 2022182668
IČD PH : SK 2022182668
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: Jaroslav Leško
IBAN: SK 65 0900 0000 0050 4129 5346
Telefón: +421 907 225 502
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok II 
Preambula

1. 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 a to vzhľadom na 
ďalší postup prác na diele.

Článok III.
Predmet dodatku

1. Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že Zmluvu o dielo zo dňa 26.4.2018 menia 
a dopĺňajú takto:

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

Cena diela celkom bez DPH: 14.292,21 EUR

DPH (20 %) 2.858,44 EUR

Cena diela celkom s DPH 17.150,65 EUR
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b.) Príloha Zmluvy o dielo zo dňa 26.04.2018 sa zamieňa za novú prílohu, ktorá 
je súčasťou tohto Dodatku.

Č lánok  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 m á k dispozícii 

je  schopný uskutočniť zmluvné výkony bezporuchovo, kompletne a funkčne podľa 
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 objednávateľa.

4. Tento Dodatok sa vyhotovuje v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých 2 (dve) dostane 
objednávateľ a 2 (dve) vyhotovenia zhotoviteľ.

5. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia Dodatku podľa § 47a Občianskeho 
zákonníka a § 5a 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 
zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka 
týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práv na 
ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“).
Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizáciu) tých ustanovení zmluvy 
o dielo (vrátane jej príloh), ktoré:
a) zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami 

obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva alebo
b) zhotoviteľ 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.
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 31.05.2018 
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V Trebišove. dňa 31.05.2018

M esto Trebišov i

............. J

PhDr. Marek Čižmár

primátor

za objednávateľa


