
 č. j.2843 /2022/OVaR 

 

Dodatok č. 1 

k Zmluve o uskutočnenie prác č. j. 1948/2022/OVaR zo dňa 23.9.2022 

(ďalej len „dodatok č. 1“) 
 
 

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: SK04 0900 0000 0050 2800 1139 
(ďalej len „ objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. 
sídlo: Šenkovská 189, 951 36 Lehota 
Štatutárny zástupca: Tomáš Zaujec, konateľ 
IČO: 47 240 768 
DIČ: 202 357 1187 
IČ DPH: SK202 357 1187 
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN: SK52 1100 0000 0029 4101 7743 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

 

Čl. I 

Preambula 

1. Na základe Zmluvy o dielo, č. j. 1948/2022/OVaR, uzatvorenej dňa 23.09.2022 (ďalej len 

„Zmluva“) zhotoviteľ pre objednávateľa realizuje dielo: Obnova MK vnútrobloku 

Wilsonovo nábrežie 26-32,42/Za Ferenitkou. 

 

2. Počas realizácie diela bola zistená potreba navýšenia ceny diela z nasledovných dôvodov: 

Dňa 8.11.2022 generálny projektant Ing. Hrušovský odsúhlasil a zapísal do stavebného 

denníka zmenu zloženia hrúbok vrstiev cestnej komunikácie, ku ktorému prišlo, pretože 

pod pôvodným cestným telesom sa nachádzajú podzemné inžinierske siete v hĺbke 30cm, 

čo je hlavným dôvodom navýšenia ceny oproti pôvodnej. Cestné teleso sa podľa 

pôvodnej PD malo odkopávať do hĺbky 49cm, čo nie je možné za vyššie uvedených 

podmienok dodržať. Z uvedeného dôvodu bolo nutné navrhnúť inú hrúbku cestnej 

komunikácie s  použitím iných drahších materiálov t.j. CBGM 8/10 hr. 10 cm celoplošne 

namiesto pôvodne uvažovanej štrkodrvy. Zároveň sa zistila potreba vypustenia určitých 

prác, ktoré boli definované Zmluvou alebo výkazom výmer, avšak s ohľadom na potrebu 

vykonania nevyhnutných prác sa zmluvné strany dohodli na ich vypustení. O tejto 

skutočnosti je vykonaný záznam (zápis)  Stavebnom denníku. 

 

3. Úprava rozsahu prác, ktorá je predmetom tohto dodatku č. 1, je nevyhnutná na 

zhotovenie a riadne užívanie diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena 

dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie naviac prác nebola možná 



najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletné dielo 

v plnom rozsahu. 
 

4. Celková hodnota naviac prác predstavuje sumu: 

Cena bez DPH 6 527,54 € 

(slovom: šesťtisícpäťstodvadsaťsedem eur päťdesiatštyri centov) 

 

5. Celková hodnota menej prác oproti pôvodnému rozpočtu predstavuje sumu: 

Cena bez DPH 1 589,50 € 

(slovom: tisícpäťstoosemdesiatdeväť eur a päťdesiat centov) 

 

6. Celková cena diela sa týmto dodatkom č. 1 navýši o rozdiel medzi cenou naviac prác a cenou 

 menej prác, ktorý predstavuje sumu 4 938,04 € bez DPH (slovom: 

štyritisícdeväťstotridsaťosem eur štyri centy). 

 

7. Bližšia špecifikácia potrebných naviac prác je uvedená prílohe č. 1 tohto dodatku č. 1 – Krycí 

list rozpočtu – vnútroblok. Špecifikácia menej prác je uvedená v prílohe č. 2 tohto dodatku č. 

1 – Krycí list rozpočtu - Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26-32,42/Za 

Ferenitkou. 

 

8. 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 tak zmluvné strany pristupujú 

z dôvodu nutnosti výkonu naviac prác a zároveň výkonu menej prác k zmene Zmluvy 

spočívajúcej v zmene ceny diela a zadefinovaní rozsahu naviac a menej prác, na základe čoho 

sa v súlade s čl. XV ods. 1 Zmluvy uzatvára tento dodatok č. 1, ktorým sa Zmluva mení 

a dopĺňa nasledovne: 

 

 

Čl. II 

Predmet dodatku 

1. V nadväznosti na čl. I ods. 2 tohto dodatku č. 1 sa v čl. V bod 1 Zmluvy text: 
 

Celková cena Diela bez DPH: 33.140,00 

DPH:  6.628,00 

Celková cena Diela vrátane DPH:     39.768,00 

(slovom: tridsaťdeväťtisícsedemstošesťdesiatosem eur)“ 

 

 nahrádza nasledovným znením: 

 

„Celková cena Diela bez DPH: 38 078,04 € 

20% DPH: 7 615,61 € 

Celková cena Diela vrátane 

DPH: 

45 693,65 € 

(slovom: štyridsaťpäťtisícšesťstodeväťdesiattri eur šesťdesiatpäť centov)“ 

 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené. 

 

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 



 
 

3. Tento dodatok č. 1 v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v platnom znení: 

a) Mesto Nitra zverejní v Centrálnom registri zmlúv, alebo 

b) ak dodatok č. 1 nie je zverejnený podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jeho 

uzatvorenia môže účastník dodatku č. 1 podať návrh na jeho zverejnenie v Obchodnom 

vestníku; 

 

4. O nadobudnutí účinnosti tohto dodatku č. 1 svedčí písomné potvrdenie o zverejnení dodatku 

č. 1. Mesto Nitra vydá účastníkovi dodatku č. 1 na požiadanie potvrdenie o zverejnení 

dodatku č. 1. 

 

5. Prílohami tohto dodatku č. 1 sú: 

Príloha č. 1 – Krycí list rozpočtu – vnútroblok 

Príloha č. 2 – Krycí list rozpočtu - Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26-32,42/Za 

Ferenitkou 

 

6. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží objednávateľ a 1 

zhotoviteľ. 

 

7. Účastníci zmluvy si tento dodatok č. 1 prečítali a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, 

vážnu a slobodnú vôľu ho vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

V Nitre dňa 9.12.2022 V Lehote dňa 9.12.2022 

 

 

 

________________ 

Marek Hattas 

primátor mesta Nitry

 

 

___________________________ 

Tomáš Zaujec 

konateľ

 






















