
                                                                                                                       č. j.  1185/2022/OVaR 

 

Dodatok č. 2 

k Zmluve o uskutočnenie prác č. j. 2464/2021/OVaR zo dňa 10.01.2022  

(ďalej len „dodatok č. 1“) 
 

Objednávateľ: MESTO NITRA 
sídlo: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 
štatutárny zástupca: Marek Hattas, primátor 
IČO: 00 308 307 
DIČ: 202 110 2853 
IČ DPH: SK 202 110 2853 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: SK0409000000005028001139 
(ďalej len „ objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. 
sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava 
Štatutárny orgán: predstavenstvo 
 Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva 
 Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva 
 Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva  
IČO: 31 651 402 
DIČ: 2020492111 
IČ DPH: SK2020492111 
bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 
IBAN: SK1181000001070057470257 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

Preambula 

1. Na základe Zmluvy o uskutočnenie prác, č. j. 2464/2021/OVaR, uzatvorenej dňa 10.01.2022 

(ďalej len „Zmluva“) zhotoviteľ pre objednávateľa realizuje dielo: MK Hlboká 2. etapa. 

2. Počas realizácie Zmluvy nastali okolnosti, ktoré spôsobili nutnosť zmeny ceny diela – t. j. 

zníženia ceny diela z nasledovných dôvodov: počas realizácie diela – frézovania asfaltu 

a odvŕtania skúšobných sond vozovky bola zistená odlišná skladba vozovky s akou sa uvažovalo 

v pôvodnom rozpočte. Na základe zistených skutočností stanovil projektant zmenu technického 

riešenia MK Hlboká 2. etapa a zhotoviteľ zohľadnil tieto zmeny v rozpočte, ktorý je prílohou 

tohto dodatku.  

3. Vyššie uvedené okolnosti objektívne vyvolali potrebu zníženia rozsahu prác a tým zníženie 

celkovej ceny diela o nasledovnú sumu: 

Hodnota menej prác: 

Cena nevykonaných prác bez DPH -1 262,37 € 

DPH 252,47 € 

Cena nevykonaných prác vrátane DPH - 1 514,84 € 

Bližšia špecifikácia prác, ktoré sa nebudú realizovať, je uvedená v prílohe č. 1 tohto dodatku č. 2 

– Rozpočet, stanovených zmien prác v zmysle „Stanovenia technického riešenia – MK Hlboká 2. 

etapa“, vypracovaným projektantom Ing. Výbochom. Celková cena diela sa týmto dodatkom č. 2 

zníži o 1 514,84 € vrátane DPH. 

4. Zmluvné strany preto pristupujú k zmene Zmluvy spočívajúcej v zmene – znížení ceny diela 

a zadefinovaní rozsahu  prác, ktoré sa nebudú realizovať, na základe čoho sa v súlade s čl. XV 

ods. 1 Zmluvy uzatvára tento dodatok č. 2, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne: 

 

 

 



Čl. I 

Predmet dodatku 

 

1. V nadväznosti na ods. 2. a 3. preambuly tohto dodatku č. 2 sa v čl. V ods. 1. Zmluvy text: 
 

Celková cena Diela vrátane Dodatku č. 1 bez DPH: 63 607,68 € 

20 % DPH:    12 721,54 € 

Celková cena Diela vrátane Dodatku č. 1 vrátane DPH: 76 329,22 € 

(slovom: sedemdesiatšesťtisíctristodvadsaťdeväť  eur dvadsaťdva centov)“ 

 

 nahrádza nasledovným znením: 

 

„Celková cena Diela bez DPH:    62 345,31 € 

20% DPH:    12 469,06 € 

Celková cena Diela vrátane DPH:    74 814,37 € 

(slovom: sedemdesiatštyritisícosemstoštrnásť eur a tridsaťsedem centov)“ 

 

2. V čl. XV ods. 6 Zmluvy sa ako Príloha č. 6 dopĺňa Rozpočet k Dodatku č. 2, ktorý je prílohou 

tohto dodatku č. 2 a ako Príloha č. 7 Stanovenie technického riešenia – MK Hlboká 2. etapa,  

ktoré je prílohou tohto dodatku č. 2. 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené. 

2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 

3. Tento dodatok č. 2 v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení: 

a) Mesto Nitra zverejní na zákonom určenej webovej lokalite, alebo 

b) ak dodatok č. 1 nie je zverejnený podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jeho uzatvorenia 

môže účastník dodatku č. 1 podať návrh na jeho zverejnenie v Obchodnom vestníku; 

4. O nadobudnutí účinnosti tohto dodatku č. 2 svedčí písomné potvrdenie o zverejnení dodatku č. 2. 

Mesto Nitra vydá účastníkovi dodatku č. 2 na požiadanie potvrdenie o zverejnení dodatku č. 2. 

5. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží objednávateľ a 1 zhotoviteľ. 

6. Prílohou tohto dodatku je Rozpočet k Dodatku č. 2 a Stanovenie technického riešenia – MK 

Hlboká 2. etapa.. 

7. Účastníci zmluvy si tento dodatok č. 2 prečítali a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, vážnu 

a slobodnú vôľu ho vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

V Nitre dňa 26.5.2022 V Trnave dňa 1.6.2022 

 

 

 

 

_________________ 

Marek Hattas 

primátor mesta Nitra

 

 

 

________________ 

Ing. Martin Papala 

predseda predstavenstva 

 

 

________________ 

_Kristína Brezanská 

   člen predstavenstva 


