
Dodatok č. 2 
k Zmluve o dielo č. 66000000312 zo dňa 23.11.2022 

(ďalej len „Dodatok č. 2") 

uzavretý medzi 

1. Objednávateľom 

MH Teplárenský holding, a.s. 

so sídlom Turbínová 3,83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 

IČO 36 211541 I DIČ 2020048580 I IČ DPH SK2020048580 1 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava Iv oddiele Sa vo vložke č. 7386/B 

v mene spoločnosti koná: Ing. Viliam Mrvečka -výrobný riaditeľ 

Mgr. Martin Očkáš- manažér nákupu 

(ďalej len „objednávate!"') 

a 

2. Zhotoviteľom 

STAVIT Ing. František Víťazka, spol. s r.o. 

so sídlom Krížna 79S/12, 965 01 Žiar nad Hronom 

IČO 51444 801 1 DIČ 21~07·ľ6851 l lč DPH SK2120716851 1 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddiele Sro vo vložke č. 33756/S 

v mene spoločnosti na koná: Ing. František Víťazka - konateľ 

(ďalej len „zhotovitel"') 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej t iež ako „strany dodatku") 

nasledovne 

Strany dodatku uzavreli dňa 23.11.2022 Zmluvu o dielo č. 6600000312, ktorej predmetom je záväzok 
zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo - ,,Vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie (DSP) - Suchý odber popolčeka z kotla K-4" v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.1.2023 
(ďalej len „Zmluva"). V dôsledku vzniku potreby rozšírenia obsahu a rozsahú projektovej dokumentácie je 
potrebné rozšíriť predmet zmluvy o naviac práce, ktoré neboli zahrnuté do Zmluvy a súvisia s predmetom 
zákazky tak, ako je uvedené nižšie. 

Strany dodatku týmto uzatvárajú v zmysle článku 11 bod 11.3 Zmluvy tento Dodatok č. 2, ktorým sa mení 
Zmluva nasledovne: 

Článok 1. 
Predmet dodatku 

1. Doterajšie znenie článku 1 bod 1.1 Zmluvy sa dopÍňa o nový bod 1.1.6 .a v plnom rozsahu sa 
nahrádza nasledovným novým znením: 
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1.1.6 
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Predmetom tejto ·zmf uvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť riadne a včas pre objedn6vateľa dielo: 

,, Vypracovanie projektovej dokument6cle pre stavebné povolenie (DSP) 
- Suchý odber popolleka z kotla K-4" 

(ďalej len „dielo" alebo „predmet zmluvy") 

vrótane vykonania nasledovných činnosti: 

Spracovanie projektovej dokumentácie v úrovni pre stavebné povolenie suchého odberu popolčeka 
z kotla K-4 
Posúdenie vplyvov na životné prostredie 
Posúdenie vplyvov na dopravnú infraštruktúru v priestoroch závodu 
Zhodnotenie možností druhotného využitia popolčeka z kotla K-4 
Projektová dokumentácia musí obsahovať: 

Realizačný projekt {stavebn6, technologickcí'a e/ektro časť) 
Odborný odhad (rozpočet nákladov) 

Spracovanie projektovej dokumentácie v úrovni pre stavebné povolenie pre riešenie, ktoré 
odstaví plavenie spod ohrievača vzduchu". 

Doterajšie znenie článku 6 body 6.1 a 6.2 Zmluvy sa menia a v plnom rozsahu sa nahrádzajú 
nasledovným novým znením: 

6.1 Cena za dielo bola v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách zmluvnými stranami určená dohodou 
na sumu vo výške 25,800 €, slovom dvadsoťpiiťtislc osemsto eur bez DPH. Takto stanovenó cena za 
dielo je maximálna, aplikuje sa počas celej doby trvania tejto zmluvy a môže byť zmenená len 
dohodou zmluvných strán. 

. ,. .,, 
6.2 Zmluvnými stranami dóhodnutá cena za dielo sa skladá z: 

• z ceny za vypracovanie DSP na suchý odber popolčeka: 23,500 € bez DPH 
• z ceny za vypracovanie OSP na odstavenie plavenia spod ohrievača vzduchu: 2.300 € bez 

DPH 
n 

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 nedotknuté zostávajú v platnosti v pôvodnom znení. 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

2. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých po jednom (1) vyhotovení 
obdrží každá zo strán dodatku. 

3. Strany dodatku týmto spoločne prehlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že tento Dodatok č. 2 je 
povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia § Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z.z." alebo „infozákon"). Tento Dodatok č. z sa 
zverejňuje nepretržite počas existencie záväzkov vzniknutých zo Zmluvy, minimálne však po dobu 
v zmysle platných ustanovenl zákona č. 211/2000 Z. z„ 
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4. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami dodatku a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku č. 2 v Centrálnom registri zmlúv. 

5. Strany dodatku prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 2 pred jeho podpisom oboznámili, ich prejav, 
ktorý prejavili určite a zrozumiteľne, je slobodný a vážny, s obsahom Dodatku č. 2 súhlasia, na znak 
čoho ho podpisujú. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je: 
• Príloha č. 1-Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 26.1.2023 

Za objednávateľa: 
MH Teplárenský holding, a.s, 

v Bratislave, dňa IS: oa. ťbZJ 

c:: 

Ing. Viliam Mivečka 

výrobný riaditeľ 

Mgr. Martin Očkáš 
manažér nákupu 

Za zhotoviteľa: 
STAVIT Ing. František Víťazka, spol. s r.o. 

V Žiari nad H~J'J 

Ing. Fraritiš 

konateľ 
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STAVIT Ing. František Víťazka, spol. s r.o., 
; Krížna 795/ 12, 965 01 Žiar nad Hronom 

MH Teplárenský holding, a.s. 

so sídlom Turbínová 3, 
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 

V Žiari nad Hronom, 26.1.2023 

CENOVÁ PONUKA 

Na základe mailovej výzvy z 26.1.2023 Vám zasielame nasledovnú cenovú ponuku na práce 
naviac - projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie pre riešenie, ktoré odstaví 
plavenie spod ohrievaka vzduchu ( 2 x čajník): 

Ponuková cena za predmet naviac prác je 2 300,00 EUR bez DPH. DPH bude účtovaná 
v zmysle platných predpisov . 

. .. ,,; 
Záruka na práce a platobné podmienky v zmysle základnej Zmluvy o dielo. 

ICO: 51 444 801 
DIČ: 2120716851 
IČ DPI!: SK2120716851 

Ing. František Víťazka 
Konateľ spoločnosti 


