
Dodatok č .l k Zmluve o dielo zo dna 11.11.2019 (ďalej iba „Dodatok“)
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 5 1 3 /19 9 1 2 b . O bchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Z m luva“ )

na uskutočnenie stavebných prác 
„M odernizácia areálu m estského kúpaliska v Trebišove“

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ
Obchodné meno: M esto Trebišov
Sídlo: M. R. Štefánika 862, 075 25 Trebišov
Zastúpený: PhDr. Marek Čižmár, primátor
IČO: 00331996
DIČ: 202 077 3590
IČ D PH : SK 202 077 3590
Bankové spojenie: Primá Banka, a.s.
IBAN: SK94 5600 0000 0042 4136 5009
(ďalej len „ objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

2. Zhotoviteľ
Obeh. meno: Veríme v Zábavu, s.r.o.
Sídlo: Pod Brezinou 3745/86 911 01 Trenčín
Zastúpená: Tomáš Kyselica, konateľ
IČO: 46167145
DIČ: 2023253034
IČ D PH : SK 2023253034 6
Číslo účtu: SK37 7500 0000 0040 1361 2418
Tel: +421 917 353 656
Zapísaný v Obeh. reg. Okres, súdu Trenčín. Odd. Sro vložka č. 32049/R
(ďalej len „zhotoviteľ4' v príslušnom gramatickom tvare)

Článok 11.
Predmet dodatku

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 prekážok na 
strane objednávateľa vzhľadom na to, že účinnosť Zmluvy je podmienená dňom 
účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej na základe Výzvy na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho 
rozvoja č. 3966/2019/O SM R R  medzi mestom Trebišov a Úradom podpredsedu vlády 
SR pre investície a s požiadavky na strane objednávateľa na rozšírenie predmetu 
zákazky.

3. Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že Zmluvu o dielo zo dňa 11.11.2019 menia 
a dopĺňajú takto:
a) znenie Článku II ods. 2 sa nahrádza týmto znením

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v Areáli Mestského kúpaliska v Trebišove v 
súlade s výzvou na predkladanie ponúk, v súlade s cenovou ponukou zo dňa 
14.10.2019 a v súlade s cenovou ponukou zo dňa 20.11.2019 (ďalej iba „dielo“).



b) znenie Článku III ods. I sa nahrádza týmto znením:
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a protokolárne odovzdať objednávateľovi 

do 15.03.2020
c) znenie Článku IV ods.l sa nahrádza týmto znením:

1. Cena za úplné vykonanie diela je  určená dohodou zmluvných strán v zmysle 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších prepisov

Cena diela celkom bez DPH 38.460,00 EUR

DPH (20 %) 7 692,00 EUR

Cena diela celkom s DPH 46.152,00 EUR

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia zmluvy o dielo týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti a účinnosti 
v pôvodnom znení, tak ako boli dohodnuté v medzi zmluvnými stranami v Zmluve 
o dielo.

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že:
- prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tohto dodatku so všetkými 

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, kom pletne a funkčne 
podľa všetkých príslušných STN v stanovených lehotách, termínoch a kvalite.

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

4. 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 § I 1 Občianskeho 
zákonníka, týkajúceho sa práv na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“).

5. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizáciu) tých ustanovení dodatku 
(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 táto zmluva je  prejavom ich slobodnej a
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vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podm ienok, čo 
potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

7. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi orgánm i oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom 
sídle objednávateľa.

V TrebiŠove, dňa 26.11.2019 V Trenčíne, dňa 25.11.2019

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

........... f l  : ........  ^  ^
PhDr. M4rek Čižmár ^ ----- 1—^  Tomáš Kyselica

primátor konateľ
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