
Verejný obstarávate!’: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Dodatok č.l 
ku Kúpnej zmluve 
zo dňa 12.júla 2022

uzatvorenej v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

„Mostová cestná váha - zberný dvor“
. (ďalej len „Dodatok“)

ZMLUVNÉ STRANY

Kupujúci:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Právna forma: 
Štatutárny orgán: 

Bankové spojenie: 
IBAN:
Číslo telefónu:

Mesto Pezinok
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
00305022 
2020662226 
Obec
Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 
Primá banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok 
SK 02 5600 0000 0066 0200 6001 
033/6901200

(ďalej len „kupujúci“)

Predávajúci:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Právna forma: 
Štatutárny orgán: 
Bankové spojenie: 
IBAN:
Číslo telefónu: 
e-mail:

KRAJSPOL SK, s.r.o.
Závodská cesta 14, 010 01 Žilina

36 712 736
2022297189
SK2022297189
spoločnosť s ručením obmedzením 
Ing. Stanislav Kraj čí, konateľ 
Tatra banka, a.s.
SK08 1100 0000 0026 2785 8691 
+421 907 617 511 
krajci@krajspol-vahy.sk .

(ďalej len „predávajúci“)
(kupujúci a predávajúci spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú v zmýsle bodu Článku IX. Záverečné ustanovenia bodu 9.4. Kúpnej zmluvy 
zo dňa 12.júla 2022 „Mostová cestná váha - zberný dvor“ (ďalej len „Zmluva“) a v súlade 
s 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

_______ niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tento Dodatok :__________ .

.Mostová cestná váha - zberný dvor
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v

Ciánok I.
Úvodné ustanovenia

1. ■ Zmluvné strany uzavreli dňa 12. júla 2022 Zmluvu, predmetom ktorej je záväzok
predávajúceho dodať kupujúcemu predmet kúpy a previesť na kupujúceho 
vlastníckeho právo k predmetu kúpy a záväzok kupujúceho predmet kúpy prevziať 
a zaplatiť za neho kúpnu cenu podľa Zmluvy.

2. Predmetom kúpy sa pre účely zmluvy rozumie mostová cestná váha v zmysle 
špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy. Dodanie predmetu kúpy zahŕňa jeho 
dodanie do miesta plnenia, umiestnenie, inštaláciu, odskúšanie a uvedenie do 
prevádzky, predloženie príslušnej technickej a sprievodnej dokumentácie, a to 
vyhlásenia o zhode, návody na obsluhu, záručné listy, preberací protokol.

3. Predávajúci sa v zmysle Článku III. bodu 3.1. Zmluvy zaviazal predmet kúpy dodať 
do 05.08.2022 v mieste dodania špecifikovanom v Článku III. bode 3.2. Zmluvy, t.j. 
v priestoroch zberného dvora na Drevárskej ulici č. 23, 0902 01 Pezinok (areál 
spoločnosti BETA-CAR, s.r.o.) - parcela reg. C KN 2910/1 k.ú. Pezinok. Súčasťou 
dodania je riadna inštalácia a uvedenie do prevádzky.

4. Kúpna cena bola dohodnutá vo výške 27.480,00 EUR s DPH so splatnosťou v celosti 
po úplnom dodaní predmetu kúpy.

Článok II.
Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je úprava dodacích a platobných podmienok uvedených 
v Zmluve, pričom potreba týchto zmien vyplynula z okolností, ktoré kupujúci nemohol 
pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať za súčasného splnenia podmienky 
ustanovenej v § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, že uvedenými 
zmenami sa nemení charakter pôvodnej Zmluvy. Potreba úpravy zmluvných 
podmienok vyplynula zo zmeny stanoviska stavebného úradu - Mesta Modry, ktorý 
namiesto predpokladaného a avizovaného ohlásenia stavby na mieste dodania 
vyžaduje pre zriadenie stavieb na zriaďovanom zbernom dvore kupujúceho stavebné 
povolenie. V pôvodne dohodnutej lehote dodania tak kupujúci nebude disponovať 
právoplatným stavebným povolením, ktoré by mu na dohodnutom mieste dodania 
umožňovalo vykonávať stavebné činnosti smerujúce k realizácii stavieb, ktorých 
súčasťou má byť aj predmet kúpy. Z uvedených dôvodov, majúc na zreteli dodržanie 
všetkých zákonných postupov pri realizácii stavby, bolo nevyhnutné pristúpiť k úprave 
podmienok dohodnutých v Zmluve.

2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku 
k Zmluve, predmetom ktorého je zmena Článku III. Dodacie podmienky a Článku IV. 

Kúpna cena a platobné podmienky Zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ČI. III. Dodacie podmienky znie nasledovne:
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„ČI. III.

DODACIE PODMIENKY

3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať nový, doposiaľ nepoužitý predmet kúpy v dvoch 
častiach a v dvoch lehotách dodania.
3.2. Časť predmetu kúpy, ktorú tvorí mostová cestná váhu pozostávajúca z modulárnej 
plochej konštrukcie, vážiaceho mostu zo železobetonu a betónových nájazdov v zmysle 
špecifikácie v Prílohe č. 2 k Zmluve sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu dodať do 
miesta dodania v lehote do 05.08.2022.
3.3. Miestom dodania predmetu kúpy sú priestory zberného dvora na Drevárskej ulici 
č. 23, 902 01 Pezinok (areál spoločnosti BETA-CAR, s.r. o.) - parcela reg. „C“ KN č. 
2910/1 k.ú. Pezinok (ďalej len „miesto dodania“).
3.4. Kupujúci alebo osoba písomne poverená kupujúcim sa zaväzuje predmet kúpy 
uvedený v bode 3.2. prevziať v mieste dodania, a to na základe oznámenia 
predávajúceho o presnom termíne dodania, ktorý je predávajúci povinný kupujúcemu 
oznámiť najmenej 3 pracovné dni vopred.
3.5. Kupujúci pred prevzatím predmetu kúpy uvedeného v bode 3.2. Zmluvy je povinný 
si ho prezrieť a bezodkladne reklamovať jeho nekompletnost’ alebo zjavnú vadil.
3.6. Zistenie vád je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť písomne formou 
reklamačného protokolu.
3.7. Odovzdanie a prevzatia časti predmetu kúpy podlä bodu 3.2. tohto Článku zmluvné 
strany písomne potvrdia podpisom čiastkového preberacieho protokolu. Podpísaním 
tohto preberacieho protokolu nadobúda kupujúci vlastnícke právo k tejto časti 
predmetu kúpy a súčasne na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na veci.
3.8. Zvyšnú časť predmetu kúpy v zmysle jeho špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 2 
k Zmluve sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu dodať do miesta dodania uvedeného 
v bode 3.3. Zmluvy a uskutočniť montáž, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, kalibráciu 
a certifikáciu, zaškolenie zamestnancov kupujúceho a ďalšie úkony v zmysle 
špecifikácie v Prílohe č. 2 k tejto Zmluve do 14 pracovných dní od doručenia písomnej 
výzvy kupujúceho na jej dodanie a inštaláciu alebo ak výzvu kupujúci uskutoční e- 
mailom na adresu predávajúceho uvedenú v záhlaví Zmluvy, do 14 pracovných dní odo 
dna odoslania výzvy kupujúcim predávajúcemu, najneskôr však do 30.09.2022. Výzvu 
podľa predchádzajúcej vety kupujúci odošle predávajúcemu bez zbytočného odkladu po 
nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na stavby, ktorých súčasťou je 
predmet kúpy.
3.9. Kupujúci alebo osoba písomne poverená kupujúcim sa zaväzuje pred prevzatím 
predmetu kúpy uvedeného v bode 3.8. tohto článku si ho prezrieť a bezodkladne 
reklamovať jeho nekompletnost’ alebo zjavnú vadu.
3.10. Zistenie vád je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť písomne formou 
reklamačného protokolu.
3.11. Splnenie povinnosti predávajúceho dodať zvyšnú časť predmet kúpy a uskutočniť 
montáž, inštaláciu a celkové uvedenie do prevádzky podľa bodu 3.8. tohto článku 
Zmluvy potvrdia zmluvné strany písomným protokolom o odovzdaní, prevzatí tejto časti 
predmetu kúpy, a o montáži a uvedení do prevádzky celého predmetu kúpy, podpísaným 
obidvomi zmluvnými stranami (preberací a inštalačný protokol). Podpísaním 
preberacieho a inštalačného protokolu nadobúda kupujúci vlastnícke právo k tejto časti 
predmetu kúpy a súčasne na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na veci. 
Podpisom tohto protokolu sa predmet kúpy považuje za dodaný v celom rozsahu,
3.12. Dodaný predmet kúpy musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre 
a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 
V prípade dodania iného predmetu kúpy ako toho, ktorý je špecifikovaný v Prílohe č. 2 
k tejto Zmluve, je kupujúci alebo ním poverená osoba oprávnená predmet kúpy 
neprevziať. Špecifikácia predmetu kúpy uvedená v Prílohe č. 2 tejto zmluvy musí byť
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zhodná s predmetom uvedeným v pomlke predloženej predávajúcim vo verejnom 
obstarávaní.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v ČI. IV. Kúpna cena a platobné podmienky Zmluvy sa 
menia body 4.1., 4.3. až 4.5. Zmluvy, ktoré znejú:

„4.1. Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania v súlade 
s ponukou predávajúceho, ktorú v rámci verejného obstarávania predložil takto:
Cena bez DP H 22.900,-EUR °

DP H 20% 4.580,-EUR
Kúpna cena celkom s DPH 27.480,- EUR 
(slovom: dvadsaťsedemtisícštyristoosemdesiat eur)

Zmluvné strany sa Dodatkom č. 1 dohodli, že k cene podľa predchádzajúcej vety je 
predávajúci oprávnený uplatniť dodatočné náklady na dopravu a inštaláciu predmetu 
kúpy v mieste dodania vo výške 800,00 EUR bez DPH (960,- EUR s DPH) vyvolané 
rozdelením celkového dodania na dve časti, ktoré bolo spôsobené okolnosťami na strane 
kupujúceho, ktoré nemohol pri uzatváraní zmluvy ani pri náležitej starostlivosti 
predvídať. Vyčíslenie dodatočných nákladov tvorí prílohu č. 1 k tomuto Dodatku,

4.3. Kupujúci sa zaväzuje kúpnu cenu zaplatiť v dvoch častiach na základe faktúr 
vystavených predávajúcim po prevzatí a inštalovaní predmetu kúpy.
4.4. Predávajúci je oprávnený prvú faktúru za predmet kúpy vo výške 50% dohodnutej 
kiipnej ceny uvedenej v bode 4.1. tohto článku, t.j. 13.740,- Eur s DPH, vystaviť po 
riadnom a včasnom prevzatí časti predmetu klipy kupujúcim podľa Článku III. bodu 3.2. 
Zmluvy, na základe čiastkového preberacieho protokolu podpísaného obidvomi 
zmluvnými stranami podľa Článku III. bodu 3.7. Zmluvy.

4.5. Druhú faktúru vo výške 50% dohodnutej kúpnej ceny uvedenej v bode 4.1. tohto 
článku, t.j. 13.740,- Eur s DPH, ku ktorej je predávajúci oprávnený pripočítať 
dodatočné náklady vyvolané nevyhnutnosťou odloženia inštalácie a uvedenia do 
prevádzky až na čas po právoplatnosti stavebného povolenia vo výške 800,- Eur vrátane 
DPH (náklady na dodanie technologického príslušenstva a opätovnú cestu osôb 
zodpovedných za dodania a inštaláciu predmetu kúpy do miesta dodania, uvedené 
v bode 4.1. predposledná veta), je predávajúci oprávnený vystaviť po dodaní zvyšku 
predmetu kúpy a inštalácii a uvedení do prevádzky celého predmetu kúpy v mieste 
dodania podľa Článku III. bodu 3.8. Zmluvy na základe inštalačného protokolu 
podpísaného obidvomi zmluvnými stranami podľa Článku III. bodu 3.11. Zmluvy “

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nedotknuté.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami a účinnosť v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka aust. § 5a 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
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2. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoje zmluvné prejavy urobili na základe ich pravej vôle, 
slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne.

3. Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tohto 
Dodatku, že mu rozumejú a nemajú k nemu výhrady, pripomienky alebo návrhy na 
doplnenie a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

4. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Je vyhotovený v piatich 
vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, štyri vyhotovenia sú určené pre 
kupujúceho a jedno vyhotovenia pre predávajúceho.

Príloha č. 1:
Vyčíslenie dodatočných nákladov 

(zn.SivJa-4354-49409-/2022)

V Pezinku, dňa 01.08.2022 V Žiline, dňa p j ^ m

Kupujúci:

_--Mesto PczinoK ^
Ing. arch. Igor Hianik 

primátor mesta Pezinok

Predávajúci:

XRAJSPOL §&, s.
Zúvockí.A cesta 14 

010 01 Žilina
IČO: 38712736 IČ DPH: SK20222

KRAJSPOL SK, s.r.o.
Ing. Stanislav Kraj čí 

konateľ
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Príloha č. 1:

Vyčíslenie dodatočných nákladov:

1. dopravné náklady - 200 EUR bez DPH.

2. práca technikov - 600 EUR bez DPH.

V Pezinku, dňa 01.08.2022

KRAJSPOL SK, s.r.o.
Závodská cesta 14

010 01 Žilina
IČO: 36712736 IČ DPH: SK2022297189

KRAJSPOL SK, s.r.o.

Ing.. Stanislav Krajci 

konateľ


