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Dodatok č. 2  

k Zmluve o dielo č. 14/2022 zo dňa 25.01.2022 

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

( ďalej aj ako ,,Dodatok č. 2ˮ ) 

 

 

Dodávateľ   
             
Obchodné meno: Skanska SK a.s. 
So sídlom:   Krajná 29,821 01 Bratislava 
Zastúpený:  Ing. Vladimír Tomáš, riaditeľ závodu PS 

Ing. Marek Valko, oblastný manažér 
Obaja na základe poverenia č. P/5137/2022 

IČO:   31 611 788                 
IČ DPH:  SK2020478955 
DIČ:   2020478955 
Bankové spojenie : ING Bank N.V – pobočka zahraničnej banky 
IBAN:             SK70 7300 0000 0090 0004 4442 
Zapísaný:                OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.5012/B 
 
(ďalej ako „dodávateľ“) 
  
 
Objednávateľ 
 
Obchodné meno:             Ivanka pri Dunaji   
So sídlom:           Moyzesova 57, 900 28  Ivanka pri Dunaji                              
Zastúpený:                     Ing. Vladimír Letenay, starosta 
IČO:                                  00 304 786 
DIČ:                    2020662116 
IBAN:             SK98 0200 0000 0036 7891 4758 
 

(ďalej ako „objednávateľ“) 
 

Čl. I 

Úvodné ustanovenie 

 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.01.2022 Zmluvu o dielo č. 14/2022 v znení jej 

neskoršieho Dodatku č.1 zo dňa 22.09.2022 na základe výsledku verejného 

obstarávania postupom ako podlimitnú zákazku v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na predmet zákazky: „Nová telocvičňa ZŠ M.R.Štefánika v Ivanke pri 

Dunaji“ (ďalej len „Zmluva o dielo“). 
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Čl. II 

Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu realizácie zmien na diele na základe 

zmenových listov odsúhlasených objednávateľom dôjde k úprave ceny diela. 

2. Z dôvodu zmeny ceny diela sa uzatvára tento Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo, na 

základe ktorého sa mení pôvodný čl. 5 ods. 5.1  Zmluvy o dielo nasledovne: 

3. Celková cena diela uvedená v Článku 5 bod 5.1 Zmluvy o dielo sa po pripočítaní 
hodnoty vykonaných naviac prác zvyšuje o sumu:  
 
104.756,14 EUR bez DPH t.j. 125.707,37 EUR s DPH (slovom: 
stodvadsaťpäťtisícsedemstosedemeur a tridsaťsedem centov vrátane dane 
z pridanej hodnoty). 
 

4. Celková cena diela po navýšení predstavuje sumu: 
 

1.917.073,00 EUR bez DPH t.j. 2.300.487,60 EUR s DPH                                              

(slovom: dvamiliónytristotisícštyristoosemdesiatsedem eur a šesťdesiat centov 

vrátane dane z pridanej hodnoty). 

5. S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa v celom rozsahu ruší pôvodné 
znenie Článku 5 bod 5.1 Zmluvy o dielo a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

 
„Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 

 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 
  

Cena bez DPH:    1.917.073,00 EUR bez DPH   
 DPH:              383.414,60 EUR  
 Cena celkom vrátane DPH:  2.300.487,60 EUR s DPH  
  

(slovom: dvamiliónytristotisícštyristoosemdesiatsedem eur a šesťdesiat centov 

vrátane dane z pridanej hodnoty).“ 
 

6. V zmysle uvedených zmien na základe tohto Dodatku č. 2 sa do prílohy č. 1 

Zmluvy o dielo dopĺňajú nové časti prílohy č.1d až č.1o, pričom sa stávajú jej 

neoddeliteľnou súčasťou a v Zmluve o dielo sa dopĺňa čl. 21 bod 21.12 a znie 

nasledovne: 

„Prílohami tejto zmluvy sú: 
 
Príloha č. 1 – Cenová ponuka dodávateľa – ocenený výkaz výmer (predloží 
objednávateľ) 
Príloha č.1a -Zmenový list zo dňa 24.02.2022 
Príloha č.1b -Zmenový list zo dňa 24.02.2022 
Príloha č.1c -Zmenový list zo dňa  11.03.2022 
Príloha č.1d - Zmenový list č.2 
Príloha č.1e – Zmenový list č.5 
Príloha č.1f – Zmenový list č.7 
Príloha č.1g – Zmenový list č.11 
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Príloha č.1h – Zmenový list č.12 
Príloha č.1i – Zmenový list č.13 
Príloha č.1j – Zmenový list č.14 
Príloha č.1k – Zmenový list č.15 
Príloha č.1l – Zmenový list č.16 
Príloha č.1m – Zmenový list č.17 
Príloha č.1n – Zmenový list č.18 
Príloha č.1o – Zmenový list č.19 
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia (predloží objednávateľ)      
Príloha č. 3  – Zoznam známych subdodávateľov (predloží dodávateľ) 
Príloha č. 4  – Kontaktné osoby objednávateľa (predloží objednávateľ) 
Príloha č. 5  – Posúdenie návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo“ 
 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v šiestich  (6)  originálnych vyhotoveniach, z ktorých 

dve (2) vyhotovenia obdrží objednávateľ a štyri (4)vyhotovenia zmluvy obdrží 

dodávateľ. 

2. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo, nadobúda platnosť dňom 

jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť deň po jeho 

zverejnení v centrálnom registri zmlúv. 

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sú týmto Dodatkom č. 2  nedotknuté 

a zostávajú v platnosti bez zmeny. 

4. Zmluvné strany potvrdzujú, že sa pred podpisom Dodatku č. 2 oboznámili s jeho 

obsahom a účelom a svojimi podpismi potvrdzujú, že Dodatok č. 2 je prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 sú nasledovné prílohy k Zmluve o 

dielo:  

Príloha č.1 Dodatku č.2 ako príloha č. 1d Zmluvy  o dielo s názvom Zmenový 

list č.2 

Príloha č.2 Dodatku č.2 ako príloha č. 1e Zmluvy o dielo s názvom Zmenový 

list č.5 

Príloha č.3 Dodatku č.2 ako príloha č. 1f Zmluvy o dielo s názvom Zmenový 

list č.7 

Príloha č.4 Dodatku č.2 ako príloha č. 1g Zmluvy o dielo s názvom Zmenový 

list č.11 

Príloha č.5 Dodatku č.2 ako príloha č. 1hZmluvy o dielo s názvom Zmenový 

list č.12 

Príloha č.6 Dodatku č.2 ako príloha č. 1i Zmluvy o dielo s názvom Zmenový 

list č.13 

Príloha č.7 Dodatku č.2 ako príloha č. 1j Zmluvy o dielo s názvom Zmenový 

list č.14 

Príloha č.8 Dodatku č.2 ako príloha č. 1k Zmluvy o dielo s názvom Zmenový 

list č.15 
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Príloha č.9 Dodatku č.2 ako príloha č. 1l Zmluvy o dielo s názvom Zmenový 

list č.16  

Príloha č.10 Dodatku č.2 ako príloha č. 1m Zmluvy o dielo s názvom Zmenový 

list č.17 

Príloha č.11 Dodatku č.2 ako príloha č. 1n Zmluvy o dielo s názvom Zmenový 

list č.18 

Príloha č.12 Dodatku č.2 ako príloha č. 1o Zmluvy o dielo s názvom Zmenový 

list č.19 

 

 

 

V Bratislave, dňa: 4.10.2022   V Ivanke pri Dunaji, dňa: 2.12.2022 

 

 

-----------------------------------      ---------------------------------  

Skanska SK a.s.       Obec Ivanka pri Dunaji 

Ing. Vladimír Tomáš      Ing. Vladimír Letenay 

Riaditeľ závodu PS        Starosta  

Na základe poverenia 

 

 

 

------------------------------------      

Skanska SK a.s. 

Ing. Marek Valko 

Oblastný manažér 

Na základe poverenia  

 
 


