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Dodatok č. 5 

k Zmluve o dielo  

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

 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ:  

 

Obchodné meno:   MH Invest, s.r.o.  

Sídlo:    Mlynské nivy 44/A, 821 09 Bratislava  

IČO:     36 724 530 

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 44056/B 

Konajúci prostredníctvom: Ing. Roman Sabo, konateľ 

DIČ:    2022302931 

IČ DPH:    SK2022302931 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu:   IBAN: SK81 1100 0000 0026 2976 3039 

    TATRSKBX 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

        

a  

 

Zhotoviteľ: 

 

Obchodné meno:  STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 

Sídlo:    Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava 

IČO:     313 55 161 

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu I, oddiel Sro, vložka číslo 5475/B  

Konajúci prostredníctvom:        Ing. Miroslava Španner – ek. riaditeľ direkcie TT a prokurista spoločnosti  

 Ing. Zuzana Bednárová – ek. riaditeľ oblasti BD a prokurista spoločnosti 

DIČ:    2020379691  

IČ DPH:  SK 2020379691 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu:   IBAN: SK82 1100 0000 0026 2200 5155 

TATRSKBX 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

  

 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej spoločne označovaní aj jednotlivo ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako 

„Zmluvné strany“) 

 

 

Preambula 

 

KEĎŽE: 

 

(A) Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.12.2016 Zmluvu o dielo v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 17.01.2018, Dodatku 

č. 2 zo dňa 3.5.2018, Dodatku č. 3 zo dňa 3.5.2018 a Dodatku č. 4 zo dňa 2.8.2018 (ďalej spolu len „Zmluva“), 

a to na základe výsledkov verejného obstarávania, ktoré bolo vyhlásené uverejnením Oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 103/2016 dňa 31.5.2016 pod ozn. 9357 - MSP, 

a to na predmet zákazky: „Hrubé terénne úpravy pre strategický priemyselný park Nitra" – II. fáza (ďalej aj len 

„Dielo“). Zmluva bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky 

dňa 22.12.2016 a účinnosť nadobudla dňa 23.12.2016. 
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(B) Zmluvné strany si uvedomujú, že je nevyhnutné upraviť ich vzájomné práva i povinnosti a Zmluvu bez toho, 

aby sa zmenil jej charakter, najmä s ohľadom na požiadavku Objednávateľa na doplnenie stavebných prác 

súvisiacich s Dielom, ktoré sú z ekonomických a technických dôvodov neoddeliteľné od Diela a zároveň ide 

aj o požiadavku doplnenia stavebných objektov bližšie uvedených v Prílohe č. 1 (Situačný plán objektov).;  

 

(C) Objednávateľ požiadal Zhotoviteľa o realizáciu doplňujúcich stavebných prác, ktorých potreba vyplynula 

z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať; 

 

Zmluvné strany uzatvárajú v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č. 5 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 5“): 

 

1. Predmet Dodatku č. 5 

 

1.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných úpravách Zmluvy:  

 

a) Dielo sa rozširuje o doplňujúce stavebné práce, ktoré nie je možné z ekonomických a technických 

dôvodov oddeliť od Diela, a to v rozsahu podľa rozpočtu tvoriaceho Prílohu č.2 k tomuto dodatku za 

cenu vo výške 101 300,87 € bez DPH (slovom: stojedentisíc tisíc tristo eur a osemdesiatsedem 

eurocentov); 

b) Rozsah diela sa upravuje o nezrealizované a doplňujúce stavebné práce, ktoré nie je možné 

z ekonomických a technických dôvodov oddeliť od Diela, a to v rozsahu podľa rozpočtu tvoriaceho 

Prílohu č.3 k tomuto dodatku za cenu vo výške -399,31 € bez DPH (slovom: mínus 

tristodeväťdesiatdeväť eur a tridsaťjeden eurocentov); 

 

c) Z dôvodov uvedených v bode 1.1 písm. a) a b) tohto Dodatku č. 5 sa Zmluvná cena sa zvyšuje o sumu 

100 901,56 € bez DPH (slovom: sto tisíc deväťstojeden eur a päťdesiatšesť eurocentov) bez dane 

z priadnej hodnoty, a preto v bod 10.1.4. Zmluvy znie nasledovne: 

 

„Zmluvná cena je dohodnutá v celkovej maximálnej výške 112 436 956,84 eur (slovom: stodvanásť 

miliónov štyristotridsaťšesť tisíc deväťstopäťdesiatšesť eur a osemdesiatštyri eurocentov) bez dane z 

pridanej hodnoty, ktorá sa k Zmluvnej cene pripočíta v súlade s príslušnými Právnymi predpismi, pričom 

podrobný rozpis jednotlivých položiek Zmluvnej ceny a jednotkové ceny sú bližšie špecifikované 

v Špecifikácii ceny v Prílohe č. 4 Dodatku 5 tejto Zmluvy, zmenových listoch č. 1-10 tvoriacich Prílohu 

č. 1 Dodatku č. 1, zmenovom liste č. 11 tvoriacom Prílohu č. 1 Dodatku č. 2, Rozpočte, ktorý tvorí 

Prílohu č. 2 Dodatku č. 3 a v zmenových listoch 12, 13 tvoriacich prílohu č. 2 a 3 dodatku č. 5.“ 

 

1.2 Zmluvné strany sa zároveň dohodli na zmene: 

 

a) Zmluvnej ceny, pričom pôvodné znenie Prílohy č. 3 (Špecifikácia ceny) Zmluvy sa v celom rozsahu 

nahrádza novým znením uvedeným v Prílohe č. 4 tohto Dodatku č. 5. 

 

1.3 Týmto Dodatkom č. 5 sa mení Zmluva len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú 

ustanovenia Zmluvy nezmenené. 

 

2. Záverečné ustanovenia 

 

2.1 Tento Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 

republiky podľa osobitného predpisu. 

 

2.2 Pokiaľ nie je v tomto Dodatku č. 5 uvedené alebo z kontextu nevyplýva inak, pojmy označené v tomto 

Dodatku č. 5 veľkým začiatočným písmenom majú rovnaký význam, ktorý im je priradený v Zmluve. 

 

2.3 Tento Dodatok č. 5 sa spravuje slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti týmto Dodatkom 

č. 5 explicitne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych predpisov, a to najmä 

ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
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2.4 Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom č. 5 sa oboznámili, že Dodatok č. 5 bol uzatvorený podľa 

ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto 

Dodatku č. 5 a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

2.5 Tento Dodatok č.5 bol vypracovaný v piatich (5)  vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží 

Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.  

 

Prílohy: 

   

1. Situačný plán objektov 

2. Zmenový listy 13 + rozpočet 

3. Zmenové listy 12 + rozpočet 

4. Špecifikácia ceny 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa ..............                           V Bratislave dňa ........................ 

 

 

MH Invest, s.r.o.         STRABAG Pozemné 

a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 

 

 

 

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

Ing. Roman Sabo       Ing. Miroslav Španner 

konateľ ek. riaditeľ direkcie TT a prokurista spoločnosti 

 

 

 

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

         Ing. Zuzana Bednárová 

         ek. riaditeľ oblasti BD a prokurista spoločnosti 

 


