
Dodatok č.l k Zmluve o dielo 
zo dňa 03.06.2022

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na zhotovenie diela
„Detské ihrisko RODINKA - Starý dvor“

Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právna forma:

(ďalej aj „Dodatok“)
v

C1.I
ZMLUVNÉ STRANY

Mesto Pezinok
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
00305022
2020662226
Obec

Štatutárny orgán: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok
Osoby oprávnené konať vo veciach:

a/ zmluvných: Ing. arch. Igor Hianik - primátor mesta Pezinok 
b/ technických: referent výstavby a realizácie 

Bankové spojenie: Primá banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok 
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
Číslo telefónu: 033/6901401

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotovitel’:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Právna forma: 
Štatutárny orgán:

Anoverd s.r.o.
Ladiče 182, 951 77 Ladiče
52826619
2121162967
SK2121162967
Právnická osoba -s.r.o.
Mgr. Miloslav Horička - konateľ

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 50218/N
Osoby oprávnené konať vo veciach:

a/ zmluvných: Mgr. Miloslav Horička

Bankové spojenie: 
IBAN:
Číslo telefónu: 
e-mail:

b/ technických: Mgr. Miloslav Horička

Fio banka, a.s.
SK31 8330 0000 0021 0176 2070
0949 629 235 
anoverd@anoverd.sk

(ďalej len „zhotovitel’“)
(objednávateľ a zhotovitel’ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú v zmysle Článku XVI. Záverečné ustanovenia bodu 16.4. Zmluvy o dielo zo 
dňa 03.06.2022 „Detské ihrisko RODINKA - Starý dvor“ (ďalej len „Zmluva“) a v súlade 

s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
_____a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tento Dodatok :_____

í

mailto:anoverd@anoverd.sk


Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 03.06.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je 
zhotovenie diela označeného ako „Detské ihrisko RODINKA - Starý dvor“.

2. Zhotovitel’ sa v zmysle Článku V. bodu 5.1. Zmluvy zaviazal dielo dodať do 20 
týždňov odo dňa odovzdania staveniska a objednávateľ sa za vykonanie diela v zmysle 
článku IV. bodu 4.1. Zmluvy zaviazal zaplatiť cenu vo výške 85 721,95 Eur bez DPH 
/ 102 866,34 Eur s DPH.

Článok II.
Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku sú práce naviac v hodnote 5 054,00 Eur bez DPH / 6 064,80 
Eur s DPH a nerealizované práce v hodnote 300,00 Eur bez DPH/ 360,00 Eur s DPH, 
ktorými sa mení cena diela z pôvodnej zmluvnej ceny 85 721,95 Eur bez DPH / 
102 866,34 Eur s DPH na sumu 90 475,95 Eur bez DPH / 108 571,14 Eur s DPH. 
Rozpočet prác naviac tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku a Rozpočet nerealizovaných 
prác tvorí prílohu č. 2. tohto Dodatku.

2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku 
k Zmluve, predmetom ktorého je zmena Článku IV. Cena diela bodu 4.1. Zmluvy, 
ktorý znie nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli na cene diela, ktorá zodpovedá predloženej ponuke, a je v 
súlade zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH 90 475,95 EUR
DPH 20% 18 095,19 EUR
Cena diela celkom s DPH 108 571,14 EUR
(slovom: stoosemtisícpäťstosedemdesiatjeden Eur a štrnásť centov) “

3. V súvislosti so zmenou ceny diela sa zmluvné strany dohodli na zmene existujúcej 
Prílohy č. 1 k Zmluve „Rozpočet“ tak, že doterajšia Príloha č. 1 k Zmluve sa dopĺňa 
o prílohy „Rozpočet prác naviac“, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku 
a „Rozpočet nerealizovaných prác“, ktorá tvorí Prílohu č. 2 k tomuto Dodatku. 
Zmluvné strany tak zhodne vyhlasujú, že pôvodná Príloha č. 1 k Zmluve „Rozpočet“ 
zostáva v platnosti v celom rozsahu a súčasne je doplnená o dokumenty „Rozpočet 
prác naviac“, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku a „Rozpočet nerealizovaných 
prác“, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tomuto Dodatku.

4. Ostatné ustanovenia a prílohy Zmluvy ostávajú nedotknuté.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Prílohami tohto Dodatku je dokument „Rozpočet prác naviac“, ktorý ako Príloha č. 1 
a dokument „Rozpočet nerealizovaných prác“, ktorý ako Príloha č. 2 tvoria 
neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.



2. 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 jeho zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoje zmluvné prejavy urobili na základe ich pravej vôle, 
slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne.

4. 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.

5. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Je vyhotovený v troch 
vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, dve vyhotovenia sú určené pre 
objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

Prílohy:
Príloha č. 1 - Rozpočet prác naviac 
Príloha č. 2 - Rozpočet nerealizovaných prác

V Pezinku, dňa..í,.V?-....TÚ:...l ^ Y Pezinku, dňa
Anoverd s.r.o.

Ladíce 182, 951 77 Ladiče 
ICO: 52826619 DIČ: 2121162967 

Ob. reg. OS Nitra odd. Sro,

‘ 50218/N

Zhotovitel’: 
Anoverd s.r.o.

Mgr. Miloslav Horička 
konateľ



1
Príloha c. 1 Rozpočet prac naviac 
Detské ihrisko RODINKA - Starý dvor

Pol. č. Popis MJ Množstvo
Jednotková cena v

EUR bez DPH

Cena celkom v EUR bez

DPH

SO 01 hrubé terénne úpravy 5 054,00

2 Búranie betónu m3 31,02 50,00 1 551,00

3 Odvoz betónu a uloženie na skládku t 70,06 50,00 3 503,00

Spolu bez DPH 5 054,00

DPH celkom 1 010,80

Spolu s DPH 6 064,80



Príloha č. 2 Rozpočet nerealizovaných prác 
Detské ihrisko RODINKA - Starý dvor____________

Pol. č. Popis MJ Množstvo
Jednotková cena v 

EUR bez ÖPH

Cena celkom v EUR bez

DPH

SO 01 hrubé terénne úpravy 300,00

1 Odstránenie a likvidácia starých herných prvkov + mobiliáru komplet 0,30 1000,00 300,00

Spolu bez DPH 300,00

DPH celkom 60,00

Spolu s DPH 360,00


