
 
DODATOK Č. 2  K  Z M L U V E  O  D I E L O 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 
predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

 

čl. I. 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:   
Názov :     Mesto Trenčín 
Sídlo:       Mierové námestie č.2, 911 64  Trenčín 
Zastúpenie:      Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta  
IČO:       00312037 
DIČ:       2021079995 
Bankové spojenie:    ČSOB, a.s. 
IBAN:       SK61 7500 0000 0000 2558 1243 
Tel.:       032 650 44 26 
web:       www.trencin.sk  
E-mail:      primator@trencin.sk 
(ďalej len: „Objednávateľ“) 
  
 
Zhotoviteľ:      
Názov:     Adifex, a.s. 
Sídlo:      Družstevná 26/2, 026 01 Bziny 
Korešpondenčná adresa:   Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina 
Zastúpenie:      Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva 
Zástupca vo veciach technických: Pavol Bera 
Bankové spojenie:     UniCredit Bank, a.s. 
IBAN:       SK39 1111 0000 0011 8207 4100 
IČO:       46 715 894 
DIČ:      2023532115 
IČ DPH:      SK2023532115 
Obchodný register:     Okresný súd Žilina 
Oddiel:      Sa 
Vložka č.:     10858/L 
Tel.:      +421907 203 214 
e-mail:     adifex@adifex.sk 
 
(ďalej len: „Zhotoviteľ“) 

 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.12.2017 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok 
Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy, 
Šafárikova 11, Trenčín“, v rozsahu definovanom v prílohe č. 1 Zmluvy o dielo – 
projektovej dokumentácie, a to uskutočnenie stavebných prác: obnovy objektu 
Materskej školy nachádzajúceho sa na adrese Šafárikova 11, Trenčín, parc. č. 
2180/283, 2180/187, 2180/285, 2180/284, 2180/187, 2180/278, súvisiacich hlavne so 
zateplením obvodovej konštrukcie, zateplením strechy, výmenou výplňových 
konštrukcií, obnovou chodníka, sanáciou balkónov, elektroinštalačnými prácami, 



vykurovaním, elektromontážou fotovoltaiky, vzduchotechnikou (ďalej len „Zmluva 
o dielo“). Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 16.01.2018. 

V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli 
zahrnuté v Zmluve o dielo.  

V súvislosti s realizáciou fotovoltaickej elektrárne sa zároveň zistila potreba 
uskutočnenia ďalších legislatívnych úkonov voči príslušným orgánom za účelom 
získania súhlasných stanovísk k uskutočneniu doplnkových prác na fotovoltaickej 
elektrárni. Do času získania predmetných súhlasov preto nie je možné realizovať práce 
na danej časti Diela. 

Rovnako v dôsledku realizácie Diela počas školského roka, t. j. počas riadnej prevádzky 
materskej školy nachádzajúcej sa v mieste realizácie Diela, dochádza pohybom osôb 
v mieste realizácie diela k čiastočnému obmedzeniu vykonávaných prác (najmä k 
obmedzeniu realizácie presunov medzi jednotlivými objektami v mieste realizácie 
Diela), čo má vplyv na riadne plnenie termínov v zmysle Zmluvy o dielo. 

Nakoľko počas realizácie Diela nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na lehotu dodania 
a prevzatia Diela a v dôsledku zistenia potreby vykonania naviac prác sa Zmluvné 
strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo.  

 
čl. ll. 

Vykonanie naviac prác 
 
1. Počas realizácie diela „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy, 

Šafárikova 11, Trenčín“ sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne 
dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer 
v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 
2.  
 
Vykonanie naviac prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 2, je nevyhnutné 
z nasledovných dôvodov: 
 
a)  Ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na riadne zhotovenie diela. Bez ich 
vykonania nebudú dosiahnuté výsledky energetického auditu budovy, nedôjde k 
energetickej úspore a nebude naplnený zámer rekonštrukcie. 
b) Uvedené stavebné práce poskytuje pôvodný dodávateľ, sú zahrnuté v jeho 
cenovej ponuke, pričom nedochádza k zmene typu jednotlivých položiek príslušných 
výkazov 
c) Stavebné práce a materiály dodávané v rámci nich sú vzájomne zameniteľné so 
stavebnými prácami a materiálmi dodávanými pôvodným dodávateľom. 
Interoperabilita je vyjadrená koordináciou prác jedného dodávateľa pri zabezpečení 
nerušenej prevádzky objektu s prihliadnutím na charakter zariadenia.  
d) Obstaranie nového dodávateľa na nadpráce – stavebné práce môže ohroziť 
riadnu prevádzku zariadenia, harmonogram stavebných prác a harmonogram 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok, čo môže vyvolať prípadné sankcie zo 
strany poskytovateľa finančných prostriedkov. 
 

2. Hodnota naviac prác predstavuje sumu: 
Cena bez DPH:               128.534,71 EUR  
Slovom:          stodvadsaťosemtisícpäťstotridsaťštyri Eur, sedemdesiatjeden centov 
DPH 20%:                 25.706,94 EUR 



Slovom:             dvadsaťpäťtisícsedemstošesť Eur, deväťdesiatštyri centov 
Cena vrátane DPH:              154.241,65 EUR 
Slovom:    stopäťdesiatštyritisícdvestoštyridsaťjeden Eur, šesťdesiaťpäť centov  
 

čl. III. 
Celková cena 

 
1. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zvýšená podľa čl. II tohto Dodatku č. 2 

o hodnotu vykonaných naviac prác, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. IV. bod 
1 Zmluvy o dielo tak, že článok IV. bod 1 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením 
nasledovne:    

 
čl. IV. 

Cena diela 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona c. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, 
jednostranne nemenná a predstavuje:  
Cena bez DPH:   999.537,58 € 
Slovom: deväťstodeväťdesiatdeväťtisícpäťstotridsaťsedem Eur, päťdesiatosem centov 
DPH 20%:   199.907,54 € 
Slovom: stodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstosedem Eur, päťdesiatštyri centov 
Cena s DPH:   1.199.445,12 € 
Slovom: jeden milión stodeväťdesiatdeväťtisícštyristoštyridsaťpäť Eur, dvanásť centov 
(ďalej aj ako „Cena"). 

 
 

čl. IV. 
Lehota dodania a prevzatia diela 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. VI. bod 6.2 Zmluvy o dielo nasledovne: 
 
 
6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo bez vád a nedorobkov do 
11.08.2018. 

 
2. Objednávateľ podpisom tohto Dodatku č. 2 v zmysle čl. VI. bod 6.4 Zmluvy o dielo 

schvaľuje nový harmonogram realizácie prác, ktorý je súčasťou Realizačných 
podkladov. Harmonogram realizácie prác tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 2 Zmluvy 
o dielo. 

 
čl. V. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude  
zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.  
 

2. Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.  
 



3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana 
dostane dva (2) rovnopisy. 

 
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté. 
 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred podpísaním prečítali, jeho 
obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.  

 
 
V Trenčíne, dňa ......................   V Trenčíne, dňa ............................. 
 
Objednávateľ:     Zhotoviteľ:      
 
 
 
................................………...........  ................................………............ 
         Mgr. Richard Rybníček                   Adifex, a.s. 

        Primátor               Ing. Martin Laurinčík   
             predseda predstavenstva  


