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                                                                                                                                 Zmluva č. 25/2020 
 

Dodatok č.1 
k Zmluve o dielo zo dňa 24. Februára 2016 

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na zhotovenie diela 
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie“ 

(ďalej aj „dodatok“) 
 

Čl. I 
ZMLUVNÉ  STRANY 

 
 
1.1. Zhotoviteľ 

 
Obchodné meno:  DUVYSTAV s.r.o. 
Sídlo:  Kupeckého 85, 902 01 Pezinok 
IČO:    35 786 639 
DIČ:    2020204725 
IČ DPH:    SK2020204725 
Zápis:  V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel:   
                                                    s.r.o., vložka číslo 21559/B 
Bankové spojenie:  SLSP a.s. pobočka Pezinok   
Číslo účtu:  182394775/0900 
Bankové spojenie:  Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SR 
Číslo účtu:  2301228868/8370 
Zastúpený:   Dušan Vydra, Ing. Denis Vydra 
 
 (ďalej iba ako „Zhotoviteľ“) 

 
1.2. Objednávateľ 
 

Obchodné meno:   Obec Hrubý Šúr 
Sídlo:   Hrubý Šúr 205, 903 01 Hrubý Šúr 
IČO:     00305987 
DIČ:     2021006658 
Bankové spojenie:   Uni CreditBank 

             Číslo účtu:                             SK20 1111 0000 0066 0249 7007 
 
Zastúpený vo veciach zmluvných:  Ing. Adrián Takács – starosta obce 
Zastúpenie vo veciach stavebno - technických:     
     Ing. Ladislav Kobza 
       tel. č. 0911 415 531 

   e-mail: kobzastav@gmail.com 
   (ďalej len „Stavebný dozor“); 
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 (ďalej len ako „Objednávateľ“) 
 

V súlade s Čl. III, bod 3.1, 3.3 a Čl. IV, bod 4.1., Zmluvy o dielo zo dňa 24. Februára 2016 uzatvorenej medzi 
zmluvnými stranami (ďalej aj „Zmluva o dielo“) a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku.  

 
Čl. II 

PREDMET DODATKU A CENA DIELA 
 

1. Predmetom dodatku je zmena ceny diela a to z titulu chýbajúcich a nesprávne uvedených položiek 
v tendrovom výkaze výmer s tým, že sa niektoré nesprávne uvedené položky odpočítavajú a chýbajúce 
položky v tendrovom výkaze výmer sa pripočítavajú. 
 

„Rekonštrukcia miestnej komunikácie“ v obci Hrubý Šúr 
 
2. Na základe uvedeného sa pôvodná cena diela mení nasledovne:  
 

Pôvodná cena diela    50.858,99 € bez DPH / 61.030,79 € s DPH/ 

Odpočty a prípočty naviac práce č.1                2.212,77 € bez DPH / 2.655,32 € s DPH/ 

Nová cena diela                                            53.071,76 € bez DPH  / 63.686,11 € s DPH/ 
(slovom: šesťdesiatritisícšesťstoosemdsiatšesť eur a jedenásť centov s DPH) 

 
 

Čl. III 
TERMÍN A ČAS PLNENIA 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch realizácie a dokončenia diela: 
  

Odovzdanie staveniska : 20. Júla 2020 
Zahájenie prác:               27. Júla 2020 
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo do 27. októbra 2020. 
 
K odovzdaniu staveniska je povinný objednávateľ odovzdať zhotoviteľovi nasledovné: 
 
• Právoplatné stavebné povolenie 
• 2x projektovú dokumentáciu v papierovej forme 
• Aktuálne platné stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy k predmetnej stavbe 
• Protokoly z vytýčenia jestvujúcich podzemných sietí 
• Odovzdanie vytýčených jestvujúcich sietí priamo v teréne 
• Odsúhlasené výkresy trvalé a dočasné dopravné značenie príslušným oddelením policajného 

zboru 
• Súhlas príslušného orgánu s rozmiestnením DDZ na príslušnej komunikácii – dopravné určenie 
• Plochu pre zariadenie staveniska 
• Určenie miesta pre uloženie výkopovej zeminy a kameniva v intraviláne obce 
 
Starosta obce berie na vedomie nasledovné skutočnosti ohľadne následného používania 
predmetnej komunikácie počas výstavby a po ukončení betonáže: 
 
• Nemožnosť používať predmetnú komunikáciu obyvateľmi danej ulice počas výstavby 
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• Nemožnosť používať predmetnú komunikáciu prejazd osobnými a nákladnými autami a to 28 dní 
po ukončení poslednej betonáže 

 
V prípade ak dôjde zo strany obyvateľov obce k mechanickému poškodeniu betónovej komunikácie 
z titulu nedodržania týchto podmienok, zhotoviteľ za tieto poškodenia nebude niesť záruku a budú 
opravené na náklady obce. 

 
Čl. IV 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo bezo zmeny. 
 
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení 

nasledovných podmienok: 
 - Zverejnenie dodatku v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  

v znení neskorších predpisov. 
 
3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tohto dodatku,  

porozumeli mu a nemajú k nemu žiadne výhrady, pripomienky a ani ďalšie návrhy na doplnenie. Na znak 
toho ho vlastnoručne podpisujú. 

 
4. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho 

jeden pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa. 
 
 

Príloha č. 1: 
Rozpočet naviac práce č.1 – odpočty a prípočty 

 

 

V Bratislave, dňa : 16.06. 2020                                           V Hrubom Šúre, dňa : 16.06. 2020 

 

Za Zhotoviteľa:      Za Objednávateľa: 

 

 

 

 
....................................................   ........................................................................ 
Dušan Vydra       Ing. Adrián Takács – starosta obce 
Konateľ spoločnosti DUVYSTAV s.r.o. 
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