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                                                                                                           č.j. 1292/2022/OVaR        

Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo 

ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.07.2021 a bola uzatvorená dňa 29.06.2021 podľa § 536 a 

nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 

4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení  neskorších predpisov na poskytnutie služby na predmet:  

„Reorganizácia ulice Hollého" 

 

Zmluvné strany: 

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: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. 

sídlo:                                                    Panenská 13, 811 03 Bratislava 

štatutárny zástupca:                              Ing. Valerián Horváth 

  Ing. Eva Šávelová 

IČO:                                                     35 925 621 

DIČ:  202 198 6494 

IČ DPH: SK 202 198 6494 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  

IBAN:                                    SK75 1100 0000 0026 2284 5883 

( ďalej len „zhotoviteľ“)  

 

Preambula 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.6.2021 Zmluvu o dielo č. objednávateľa 

1170/2021/OVaR a č. zhotoviteľa 2003-00, (ďalej len "ZoD") v ktorej sa Zhotoviteľ 

zaviazal na vyhotovenie projektovej dokumentácie (písm. a) až g)) a výkon občasného 

autorského dozoru (písm. h)): 

a) Územnoplánovacia dokumentácia reorganizácie ulice Hollého (ÚPD), 

b) Dokumentácia pre stavebné povolenie reorganizácie ulice Hollého (DPSP), 

c) Realizačná dokumentácia reorganizácie ulice Hollého (RD)  

d) Posúdenie dopravnej kapacity, 

e) Projekt vegetačných úprav,  

f) Návrh organizácie dopravy na dotknutých miestnych komunikáciách, 

g) Dokumentácia prekládky inžinierskych sietí a ich koncových prvkov,  

h) Odborný autorský dohľad (ďalej len „OAD“), 

(ďalej len „dielo“ alebo „predmet zmluvy“) 
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2. V súlade so ZoD, počas spracovávania predmetu zmluvy, zhotoviteľ organizoval 

pracovné stretnutia v dňoch 16.8.2021 a 12.10.2021 a zabezpečoval stanoviská 

dotknutých orgánov a organizácií.  

Na rokovaní dňa 3.11.2021 boli vznesené požiadavky na úpravu existujúcej 

infraštruktúry. V nadväznosti na plnenie požiadavky bolo potrebné zabezpečiť 

geodetické zameranie lokality (Braneckého ulica), vykonať projektové práce - 

alternatívne návrhy na základe požiadaviek KDI a opätovne prešetriť priebeh 

inžinierskych sietí. 

3. V spojitosti s vyššie uvedeným bola zhotoviteľovi potvrdená definitívna trasa a 

odsúhlasené navrhované technické riešenie ÚPD v 02/2022. 

4. Zhotoviteľ opakovane zabezpečoval stanoviská správcov inžinierskych sietí, nakoľko  už 

dodané stanoviska stratili platnosť. 

5. V súvislosti s výkonom inžinierskej činnosti, požiadal zhotoviteľ dotknuté subjekty o 

stanoviská k finálnemu návrhu dokumentácie na územné rozhodnutie. Dotknutý orgán 

Odbor životného prostredia Mestského úradu v Nitre listom č. OŽP/6413/2022-Ha zo 

dňa 21.4.2022 prerušil konanie. 

6. Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností nezávislých od vôle zmluvných strán, ktoré 

nebolo možné pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať alebo ovplyvniť 

a spôsobili nemožnosť dodania plnení podľa čl. II, ods. 2, písm. a), d), e), g) ZoD v 

zmluvne dohodnutom termíne. Zároveň spôsobila dodatočné náklady zhotoviteľa v 

podobe naviac prác. 

7. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany v súlade s §18 ods. 1 písm. a) a § 18 

ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na dojednanie v čl. XI 

súlade s čl. XI. Ostatné ustanovenia ods. 1 ZoD na uzatvorení dodatku č. 1 k ZoD v 

nasledovnom znení: 

 

Čl. I 

Predmet dodatku 

Predmetom tohto dodatku č. 1 sú nasledovné zmeny ustanovení ZoD: 

 

1. V čl. IV Cena za predmet zmluvy sa ods. 1 mení a jeho nové znenie je nasledovné: 

1. Cena za predmet zmluvy podľa čl. II ods. 2, t. j. celková cena diela je stanovená 

dohodou zmluvných strán  v  zmysle  zákona   č. 18/1996   Z. z.  o  cenách  v   znení  

neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu: 

 Celková zmluvná cena: 65 575,20 eur vrátane DPH,  

 Slovom: Šesťdesiatpäťtisícpäťstosedemdesiatpäť eur a dvadsať centov vrátane DPH. 

 

      ZoD dodatok č. 1 Cena spolu 

Cena diela (čl. II ods. 2 písm. a), d), e), g) )  20 810,00 eur 1 920,00 eur 22 730,00 eur 

DPH 20%        4 162,00 eur 384,00 eur 4 546,00 eur 

Cena diela (čl. II ods. 2 písm. a), d), e), g)) s DPH   24 972,00 eur 2 304,00 eur 27 276,00 eur 
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Cena diela (čl. II ods. 2 písm. b), c), f)   30 416,00 eur 0,00 eur 30 416,00 eur 

DPH 20%        6 083,20 eur 0,00 eur 6 083,20 eur 

Cena diela (čl. II ods. 2 písm. b), c), f),  s DPH  36 499,20 eur 0,00 eur 36 499,20 eur 

 

      ZoD dodatok č.1 Cena spolu 

Cena OAD        1 500,00 eur 0,00 eur 1 500,00 eur 

DPH 20%           300,00 eur 0,00 eur 300,00 eur 

Cena diela (čl. II ods. 2 písm. a), d), e), g)) s DPH    1 800,00 eur 0,00 eur 1 800,00 eur 

   

Celková cena za dielo bez DPH:       54 646,00 eur 

DPH 20%:         10 929,20 eur 

Celková cena diela celkom s DPH:      65 575,20 eur 

 

2. V čl. VII Zmluvné pokuty a náhrada škody sa dopĺňa nový ods. 5, ktorým sa osobitne 

upravuje vznik nároku objednávateľa na zmluvnú pokutu za oneskorené dodanie 

predmetu zmluvy v časti podľa Čl. II ods. 2 písm. a), d), e), g): 

5. Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ nedodal predmet zmluvy podľa Čl. II ods. 2 písm. a), 

d), e), g) ZoD v termíne podľa Čl. III ods. 1 písm. a) ZoD z dôvodov nezavinených 

zhotoviteľom, zmluvné strany sa dohodli, že právo objednávateľa na zmluvnú pokutu za 

oneskorené dodanie predmetu zmluvy podľa Čl. II ods. 2 písm. a), d), e), g) ZoD vznikne 

objednávateľovi dňom 01.07.2022, ak predmet plnenia podľa Čl. II ods. 2 písm. a), d), e), 

g) ZoD nebude zhotoviteľom dodaný do 30.06.2022. V takom prípade bude objednávateľ 

odo dňa 1.7.2022 oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 

podľa ods. 1 tohto článku, t. j. vo výške 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH denne do 

14. dňa omeškania a vo výške 0,2 % z celkovej ceny za dielo bez DPH denne počnúc 15. 

dňom omeškania. Počnúc 15. dňom omeškania vznikne súčasne objednávateľovi právo 

odstúpiť od ZoD. Ustanovenie článku VII ods. 1 ZoD sa na omeškanie zhotoviteľa oproti 

termínu podľa čl. III ods. 1 písm. a) ZoD nepoužije, nakoľko omeškanie zhotoviteľa s 

termínom podľa čl. III ods. 1 písm. a) ZoD a sankčné oprávnenia objednávateľa z toho 

plynúce sa budú posudzovať výhradne podľa tohto ods. 5. článku VII ZoD.   

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa menia ustanovenia ZoD výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti 

a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.   

2. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

objednávateľa v zmysle §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom 
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znení 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.  

4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri sú určené pre 

objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 

uzavreli na  základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho 

ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej 

vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali. 

. 

 

Objednávateľ:       Zhotoviteľ 

 

V Nitre, dňa 7.6.2022     V Bratislave, dňa 6.6.2022 

 

 

...................................................    .................................................. 

             Marek Hattas       Ing. Valerián Horváth 

 primátor mesta Nitra                               konateľ 

 

 

 

         .................................................. 

          Ing. Eva Šávelová 

                      konateľka 


