
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 08.11.2019
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Dodatok“)

BETPRES, s.r.o.
Boženy Némcovej 1698,093 01 Vranov nad Topľou

p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti
31 684 343
SK2020527861
2020527861
VÚB, a.s.

SK07 0200 0000 0002 1904 1632 

v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, 
vložka č. 1502/P

Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204,075 01 Trebišov 
PhDr. Marek Čižmár, primátor 
00 331 996 
SK2020773590 
2020773590
OTP banka, a.s.- IBAN: SK73 5200 0000 0000 0700 0396 
VÚB, a.s. - IBAN: SK73 0200 0000 0015 8520 1151

- účet pre bankovú záruku IBAN: SK03 0200 0000 
3500 1932 5622 

(ďalej ako „Objednávateľ“)
Dodávateľa objednávateľ ďalej označení jednotlivo a j ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné 
strany“.

Článok 1 
Preambula

1.1 Dodávateľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 08.11.2019 Zmluvu o dielo (ďalej iba “Zmluva“) a to na základe výsledku

verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásenej vo Vestníku verejného 

obstarávania, ktorej predmetom je „Obnova mestskej plavárne -  II. Etapa -opakovaná“

1.2 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.

Článok 2 
Nepodstatné zmeny zmluvy

2.1 V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu 

možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia
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ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, 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

2.2 Vzhľadom na charakter zhotovovaného diela, spočívajúci najmä v rekonštrukcii už existujúceho objektu, došlo od 

začiatku prác na Diele k odsúhlaseným zmenám jednak v projektovej dokumentácii diela a jednak v rozpočte Diela 

s ohľadom na jednotlivé položky rozpočtu a to v rozsahu prác naviac ( príloha č. 1 tohto Dodatku) a menej prác 

(príloha č. 2 tohto Dodatku) oproti rozpočtu predloženého Dodávateľom vo verejnom obstarávaní.

2.3 Na základe skutočnosti uvedených v ods. 2.1 a 2.2 dôjde k zapracovaniu naviac prác nad rámec pôvodnej 

Zmluvy v hodnote vo výške 27.848,54 EUR bez DPH

2.4 Na základe skutočnosti uvedených v ods. 2.1 a 2.2 dôjde k odpočtu menej prác z rozsahu pôvodnej Zmluvy 

v hodnote vo výške 25.084,54 EUR bez DPH

Článok 3

Zmena zmluvy na základe nepredvídateľných okolností

3.1 V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu 

možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré 

verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení 

charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

3.2 Vzhľadom na charakter zhotovovaného diela, spočívajúci najmä v rekonštrukcii už existujúceho objektu, došlo od 

začiatku prác k realizácii prác, ktoré Objednávateľ (verejný obstarávateľ) nemohol predvídať ani pri vynaložení 

náležitej odbornej starostlivosti najmä kvôli tomu, že ide o práce na skrytých konštrukciách, ktoré boli odhalené až 

postupom búracích prác.

3.3 Na základe skutočností uvedených v ods. 3.1 a 3.2 dôjde k zapracovaniu nepredvídaných prác naviac ( príloha 

č. 3 tohto Dodatku) nad rozsah pôvodnej Zmluvy v hodnote vo výške 4.775,32 EUR bez DPH.

Článok 4 
Zmena zmluvy

4.1 Na základe skutočností uvedených v Článku 2 a 3 tohto Dodatku sa Objednávateľ a Dodávateľ dohodli

na zmene Zmluvy o dielo zo dňa 08.11.2019 takto: 

a) text odseku 5.1 zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením:

5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne a v súlade s cenovou ponukou 

Dodávateľa zo dňa 12.09.2019 a súlade s Dodatkom č. 1 k zmluve takto:

Cena bez DPH 1.296.545,18 EUR

DPH 259.309,04 EUR

Cena celkom vrátane DPH 1.555.854,22 EUR
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Článok 5 
Záverečné dojednania

5.1 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.

5.2 Dodatok je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre Dodávateľa a štyri (4) pre 

Objednávateľa.

5.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

5.4 Prílohami tohto Dodatku sú
Príloha č. 1 -  Práce naviac č. 1 -  rozpočet 
Príloha č. 2 -  Menej práce č.1 - rozpočet 
Príloha č. 3 - Práce naviac č. 2 -  rozpočet

V Trebišove, dňa 23.01.2020 Vo Vranove nad Topľou, dňa 23.01.2020

Za Objednávateľa: íí Za Dodávateľa:

PhDr. Marek Čižmár' 

primátor
vV 7 * y

p. Matúš Barkóci 

konateľ spoločnosti
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Naviac práce č.1
Stavba: Obnova mestskej plavárne Trebišov 
Objekt: šatne, bazén

Objednávateľ: mesto Trebišov 
Zhotoviteľ: BETPRES.s.r.o. 
Miesto: Trebišov

Spracoval: Sabol Slavomír 
Dátum: 20.1.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon Cena
jednotková

Cena celkom poznámka

HSV+PSV Práce HSV +PSV 0,000 

HSV práce

26 K 941955003
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenovej podlahy nad 
1,90 do 2,50 m-pre podhľad

m2 370,350 2,980
1 103,643 šatne

35 K 978011191

Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100% - bazén m.č.122, pod 
bazénom - 0,05t, suť spolu 18,35t m2 367,040 3,050 1 119,472 bazén

36 “ K 978013191

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100% - bazén m.č.122, 
obvodové steny , -0,046t, suť spolu 22,32t m2 485,270 1,780 863,781 bazén

38 K 97011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmot za prvé podlažie nad 
alebo pod základným podlažím -bazén m.č.122 t 40,670 8,860 360,336 bazén

39 K 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmot na skládku do 1 km - bazén
m.č.122 t 40,670 12,000 488,040 bazén

40 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmot na skládku za každý další 1 km - 
bazén m.č.122 t 772.730 0,350 270,456 bazén

41 K 979082111
Vnutrostavenisková doprava sutiný a vybúraných hmot do 10m - 
bazén m.č. 122 t 40,670 8,940 363,590 bazén

42 K 979082121
Vnutrostavenisková doprava sutiný a vybúraných hmot za každých 
dalších 5 m - bazén m.č. 122 t 40,670 1,000 40,670 bazén

43 K 979086112
Nakladanie alebo prekladanie na d opravný prostriedok pri 
vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmot - bazén m.č.122 t 40,670 4,550 185,049 bazén

44 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, ostatné bazén
m.č.122 t 40,670 14,000 569,380 bazén

16 K 612465135

Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, 
ručné nanášanie, jadrová omietka hr 10mm - bazén m.č.122, 
obvodové steny, 0,021t m2 485,270 8,230 3 993,772 bazén

45 K 999281111 Presun hmôt pre opravu a údržbu t 10,190 16,000 163,040 bazén

PSV práce

54 K 713122111
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v 
jednej vrstve - šatne, doplnenie skladby m2 440,110 0,800 352,088 šatne

55 M 2837640620 Podlahový polystyrén EPS 100 hr.6cm - šatne doplnenie skladby m2 440,110 6,550 2 882,721 šatne

67 K 763138313
Podhľad RIGIPS RF11*12, 5~OK, strop železobetónový, upevnenie 
na závesoch, poznámka: nutný RF112,5 - šatne m2 370,350 30,810 11 410,484 šatne

nová pol. 763190010 Úprava styku SDK murivo tmelenim .prepáskovanímn m 203,460 1,623 330,216 šatne

113 K 783894612
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM 
bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x alebo ekvivalent

m2 370,350 2,570
951,800 šatne

Prepracovanie PD časť Vzduchotechnika kpl 1,000 2 400,000 2 400,000 šatne

Viac práce č.1 spolu 27 848,535

z toho bazén 8 417,585

z toho šatne 19 430,950

.. . Ž f o ŕ > ,

ŕ. .
4.r j? ŕ  ..
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Menej práce č.1
Stavba: Obnova mestskej plavárne Trebišov 
Objekt: šatne, bazén

Objednávateľ: mesto Trebišov
Zhotoviteľ: BETPRES.s.r.o. Spracoval: Sabol Slavomír
Miesto: Trebišov Dátum: 31.12.2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon Cena
jednotková Cena celkom

Hmotnost
jednotková

Hmotnosť
celkom

Prestavané
[MJ]

Prestavané

HSV_________ Práce HSV_________________________________________________________________________ QflO_________________ 0,000_____________________0,000

11 K 61146PC01
Očistenie betón,povrchu s použitím W L  , vr.mechanického 
oklepania poškodených častí ZB konštrukcie • šatne m2 -905,884 3.850 -3 487,65

12 K 61146PC02
Doplnenie oceľovej výstuže KARI sieť d-ô/ISOmm, kotvenie 
oceľ.výstuže pomocou chemickej kotvy RE500 - šatne m2 -905,884 4,870 -4 411,66

13 K 61146PC03
Navlhčenie podkladu, nanesenie spojovacieho mostíka a ochrany 
výstuže {SIKA MONOTOP 910N) - šatne m2 -905,884 1,950 -1 766,47

14 K 61146PC04
Reproftlácia povrchu oteruvzdomou maltou (SIKA REP CZ) v 
priemernej hr.20mm (min.hr.10mm) - šatne m2 -905,884 16,640 -15 073,91

35 K 978011191

Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100% -0,05000t m.č. 001- 
šatne m2 -63,760 3,050 -194,47

39 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t ■3,190 12,000
-38,28

40 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t -60,610 0,350
-21,21

41 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t -3,190 8,940
-28,52

42 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m

t -3,190 1,000
-3,19

; 43 K 979086112
Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri 
vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt

-3,190 4,550
-14,51

44 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné t -3,190 14,000
-44,66

Menej práce č. 1 spolu -25 084,54
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Viac práce č. 2- bazén

nová pol. K 962052211
Búranie muriva nadzákladového zo 
železobetónu, -2,4t -bočné steny bazéna spolu 
suf 31 68t

m3 13,200 125,330 1 654,356

nová pol. K 962042321
Búranie muriva nadzákladového z betónu, -2,2t - 
bočné steny bazéna spolu suť 58,08 t m3 26,400 72,850 1 923,240

nová pol. K 966079861
Prerušenie oceľového profilu do 200mm2-počet 
bude upresnený podľa skutočnosti ks 50,000 0,890 44,500

nová pol. K 115201411 Demontáž zberného potrubia DN160, m 160,000 2,860 457,600

nová pol. K 965082921
Odstránenie pieskového lôžka , dno bazéna hr 
5 cm m3 18,750 12,500 234,375

M anipuláciu , odvoz a poplatok sute za  
skládku z vyššie uvedených položiek  
zabezpečuje m esto v množstve 89,76t

Rozdiel ceny skládky suť/plast -dno bazéna  
375x0 ,03=11 ,251

t 11,250 41,000 461,250

Spolu bez DPH 4 775,321
20.01.2020


