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DODATOK č. 1 k Z M L U V E o D I E L O 
č.ÚVTOS-136/32-2021 

 
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

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

v znení zákona č. 438/2015 Z.z. (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní“) 

medzi 
zmluvnými stranami 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody 
rozpočtová organizácia Ministerstva spravodlivosti SR, zriadená 
zriaďovacou listinou MS SR č. GRZVJS-180/40-2001 zo dňa 
31.01.2001 
Sládkovičova 80, 974 05 Banská Bystrica 5 
Sládkovičova 80, P.O. Box 109, 974 05 Banská Bystrica 5 
pplk. Mgr. Miroslav Dohnan - riaditeľ 
00738328 
2021075298 
Štátna pokladnica 
SK18 8180 0000 0070 0056 5708 

pplk. Ing. Marián Šurjanský - zástupca riaditeľa pre ekonomické 
veci 
mjr. Ing. František Kužma, kpt. Mgr. Marek Chromek 
mjr. Ing. František Kužma, kpt. Mgr. Marek Chromek, npor. Daniel 
Goláň 
externý, na základe výsledku verejného obstarávania 
Ing. arch. Igor Teplan 

a 

Zhotoviteľom:    SimKor s.r.o. 
Zapísaný:    Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica 
     odd.Sro, vl.č. 3980/S 
Adresa sídla:    Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica 
Korešpondenčná adresa:   Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica 
Zastúpený:    Miloš Šimek – konateľ 
     Ing. Martin Fedorco - prokurista    
IČO:     36 014 354 
DIČ:     2020066180 
IČ pre DPH :    SK2020066180 
Bankové spojenie:   VÚB a.s., pobočka Banská Štiavnica 
IBAN:     SK60 0200 0000 0018 1129 3059 
Osoby oprávnené: 
- rokovať vo veciach zmluvných: JUDr. Ing. Marta Šimeková 
- rokovať vo veciach technických: Ing. Martin Fedorco 
- manažér stavby:   Ing. Martin Fedorco 
- stavbyvedúci:   Ivan Slabecius 

Objednávateľom : 

Právna forma: 

Adresa sídla: 
Korešpondenčná adresa: 
zastúpený: 
IČO: 
DIČ : 
Bankové spojenie : 
IBAN: 
Osoby oprávnené: 
- rokovať vo veciach zmluvných: 

- rokovať vo veciach technických: 
- vykonávať technický dozor: 

- stavebný dozor: 
- vykonávať autorský dozor: 
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Preambula 

Z dôvodu vyvolania zámeny materiálov, ktorých dostupnosť sa odo dňa vypracovania projektovej 
dokumentácie  zásadným spôsobom zmenila, sa zmluvné strany dohodli na Dodatku č.1 ku Zmluve 
o dielo č.ÚVTOS-136/32-2021, ktorý zohľadňuje uvedené skutočnosti bez dopadu na cenu diela. 
 

I. 
Predmet dodatku 

 
1. Čl. I. Predmet zmluvy sa v ods. 1.3 mení tak, že tento odsek znie : 

1.3.  Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - realizácia stavby: „Komplexná obnova objektov  
Návštevná miestnosť a Vedúci zmeny Banská Bystrica-Kráľová“ (ďalej len „dielo“) v súlade 
s podkladmi objednávateľa a ponukou zhotoviteľa podľa projektovej dokumentácie v stupni 
realizačný projekt, ktorý vypracoval Ing. arch Igor Teplan.  

  Dostupnosť stavebných materiálov sa odo dňa vypracovania projektovej dokumentácie  
zásadným spôsobom zmenila čo vyvolalo nutnosť zámeny materiálov. Zmluvné strany sa 
dohodli na Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.ÚVTOS-136/32-2021, ktorý tvorí podklad 
k zmenovému konaniu, sú v ňom zohľadnené skutočnosti, ktoré nemajú dopad na cenu diela 
nasledovne : 
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2.  Čl. III. Kvalita diela sa v ods. 3.2.4 mení a dopĺňa tak, že tento odsek znie : 

 3.2.4. Ustanoveniami tejto zmluvy v znení jej dodatkov. 
 

3. Čl. XVIII. Záverečné ustanovenia sa mení v ods. 18.2 tak, že tento odsek znie : 
Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria prílohy č. 1 až 5: 

Príloha č. 1 - Rozpočet stavby - ocenený výkaz výmer, 
Príloha č. 2 - Rozpis zmluvnej ceny, 
Príloha č. 3 - Čestné prehlásenie zhotoviteľa o subdodávkach, 
Príloha č. 4 - Zoznam ekvivalentných položiek (ak sa aplikuje) 
Príloha č. 5 - Zámena materiálov podľa Dodatku č. 1  

4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bezo zmeny. 
 
 

II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu v znení jej dodatkov možno ukončiť vzájomnou písomnou 

dohodou. 
2. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, štyri pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. 
3. Tento Dodatok č.1 sa stáva účinným dňom jeho zverejnenia v zmysle platnej legislatívy. 
 
 

V Banskej Bystrici, dňa    

Za objednávateľa: 

pplk.Mgr.Miroslav Dohnan      Šimek  Miloš 
riaditeľ        konateľ  

V Banskej Štiavnici, dňa  
  
 
 
 
Za zhotoviteľa: 


