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D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Zhotoviteľ (VOD - EKO a.s Trenčín) realizoval pre Objednávateľa (Mesto Trenčín) dielo „Nová Letná 
Plaváreň“ na základe zmluvy o dielo zo dňa 15.10.2009 v znení jej dodatkov č. 1 až 10. Zhotoviteľ 
riadne odovzdal dielo v mesiaci 11/2010.  
 
V zmysle čl. V. ods. 1 písm. c) zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť konečnú faktúru vo zvyšných 
10 % z celkovej ceny diela po prevzatí a skolaudovaní ukončeného diela, pričom faktúra bude 
uhradená do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na predmetnú 
stavbu.  
 
Stavba „Nová Letná Plaváreň“ nie je do dnešného dňa právoplatne skolaudovaná a to z dôvodov 
nezapríčinených a nezávislých od vôle zmluvných strán, ale z dôvodov prekážok, ktoré vznikli počas 
modernizácie železničnej trate Železnicami Slovenskej republiky (napr. neskolaudované inžinierske 
siete vedúce k plavárni budované ŽSR), do odstránenia ktorých nie je možné skolaudovať predmetnú 
stavbu. 
 
Z dôvodu vyššie uvedeného tak nastala situácia, ktorú žiadna zo zmluvných strán pri uzatváraní 
zmluvy nemohla predpokladať. Navrhujeme preto predovšetkým z hľadiska poctivého obchodného 
styku a s prihliadnutím na čas, ktorý od odovzdania diela uplynul (cca 8 rokov) schváliť uzatvorenie 
Dodatku č. 11, ktorým sa zmení čl. V. ods. 1 písm. c) zmluvy tak, že konečnú faktúru spolu so 
zvyšnými 10 % ceny diela (t.j. 544.792,15 €) vystaví a doručí zhotoviteľ objednávateľovi v lehote do 
05.10.2018. 
 
Vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa, a teda aj do splatnosti zvyšných 10 % z celkovej ceny diela, 
došlo v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty k zmene základnej sadzby DPH z 
pôvodných 19 % na aktuálnych 20 %, je taktiež potrebné upraviť znenie čl. IV ods. 1 zmluvy, v ktorom 
dôjde k navýšeniu nezaplatenej časti ceny diela o 1 % DPH. 



Návrh uznesenia:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne s c h v a ľ u j e uzatvorenie Dodatku č. 11 k Zmluve o dielo 
uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a VOD - EKO a.s Trenčín dňa 15.10.2009, ktorým sa mení čl. V. 
ods. 1 písm. c) zmluvy tak, že konečnú faktúru spolu so zvyšnými 10 % ceny diela vystaví a doručí 
zhotoviteľ objednávateľovi v lehote do 05.10.2018 a ktorým sa v dôsledku zmeny sadzby DPH mení 
čl. IV ods. 1 zmluvy tak, že celková cena za predmet zmluvy spolu s DPH činí 5 407 062,25 €, a to 
v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.  
 



Príloha 

 
DODATOK č. 11 

K ZMLUVE O DIELO č. 640/2009 zo dňa 15.10.2009 (ďalej len „zmluva“) 

 

Zmluvné strany 
 
 

1. Objednávateľ:           Mesto Trenčín 
Sídlo:           Mierové nám. č.2, 911 64 Trenčín 
Zastúpenie:          Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta 
IČO:           00 312 037 
DIČ:           2021079995 
IČ DPH:         SK2021079995  
Bankové spojenie:        Československá obchodná banka, a.s., korporátna pobočka 
Trenčín 
Číslo účtu:        SK61 7500 0000 0000 2558 1243          
SWIFT/BIC:        CEKOSKBX 
Tel.:                    032/6504111  032/650431174312480327431248 
E-mail:         trencin@trencin.sk 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 
2. Zhotoviteľ:  VOD - EKO a.s Trenčín 
Sídlo:    Zlatovská 2193/33, 911 38 Trenčín 
Zatúpený:   Ing. Daniel Klačman – predseda predstavenstva 
    Ing. Ján Masár – člen predstavenstva   
IČO:    31 411 908   
DIČ:    2020383717 
IČ DPH:   SK 2020383717 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s., pobočka Trenčín 
Číslo účtu:   SK62 0200 0000 0000 0850 0202 
Zriadená:   Okresný súd Trenčín, Oddiel:Sa, vložka č. 43/R 
Tel:    032/6517111 
E-mail:   vodeko@vodeko.sk 
 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 

Preambula 

 

Zhotoviteľ realizoval pre Objednávateľa dielo „Nová Letná Plaváreň“ na základe 

zmluvy o dielo zo dňa 15.10.2009 v znení jej dodatkov č. 1 až 10. Zhotoviteľ riadne 

odovzdal dielo v mesiaci 11/2010.  

 

tel:%2B421%20917%20107%20895
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V zmysle čl. V. ods. 1 písm. c) zmluvy je Zhotoviteľ  oprávnený vystaviť konečnú 

faktúru vo zvyšných 10 % z celkovej ceny diela po prevzatí a skolaudovaní 

ukončeného diela, pričom faktúra bude uhradená do 30 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu.  

 

Stavba „Nová Letná Plaváreň“ nie je do uzatvorenia tohto dodatku právoplatne 

skolaudovaná a to z dôvodov nezapríčinených a nezávislých od vôle zmluvných 

strán, ale z dôvodov prekážok, ktoré vznikli počas modernizácie železničnej trate 

Železnicami Slovenskej republiky (napr. neskolaudované inžinierske siete vedúce 

k plavárni budované ŽSR), do odstránenia ktorých nie je možné skolaudovať 

predmetnú stavbu.  

 

Z dôvodu vyššie uvedeného tak nastala situácia, ktorú žiadna zo zmluvných strán pri 

uzatváraní zmluvy nemohla predpokladať. Zmluvné strany tak majú predovšetkým 

z hľadiska poctivého obchodného styku a s prihliadnutím na čas, ktorý od 

odovzdania diela uplynul (cca 8 rokov), záujem na zmene čl. V. ods. 1 písm. c) 

zmluvy.  

 

Nakoľko bol predmet verejného obstarávania zo strany Zhotoviteľa riadne vykonaný, 

dielo bolo odovzdané, pričom do uzatvorenia tohto dodatku už uplynula aj záručná 

doba, nie je v súčasnosti možné na uzatvorenie tohto dodatku aplikovať postupy 

verejného obstarávania a to aj za subsidiárneho použitia metodického usmernenia 

Úradu pre verejné obstarávanie č. 13501-5000/2017 zo dňa 14.8.2017. Zmenu čl. V. 

ods. 1 písm. c) zmluvy naviac nie je možné s ohľadom na všetky okolnosti považovať 

za podstatnú. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ 

nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať pri uzatváraní zmluvy a 

zmenou sa nemení charakter zmluvy (§ 18 ods. 1 písm. c) Zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Zároveň by táto 

zmena zmluvy v pôvodnom postupe zadávania zákazky určite neumožnila účasť 

iných hospodárskych subjektov.  

 

Vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa, a teda aj do splatnosti zvyšných 10 % z 

celkovej ceny diela, došlo v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 



hodnoty k zmene základnej sadzby DPH, je taktiež potrebné upraviť znenie čl. IV 

ods. 1 zmluvy. 

 

S ohľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto 

Dodatku č. 11.  

 

Čl. I.  

Predmet dodatku 

 

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda Objednávateľa a Zhotoviteľa v súlade s 
ustanovením čl. XIII. ods. 2 zmluvy o zmene: 
  
- čl. IV. ods. 1 zmluvy; 
- čl. V. ods. 1 písm. c) zmluvy. 

 
 

2. Čl. IV. ods. 1 zmluvy sa mení z pôvodne uvedeného na nové v tomto znení: 
 
 

„Celková cena Zmluvy o dielo bez DPH  4 539 934,72 € 
    

DPH 19 % zo sumy 4 085 941,26 €     776 328,84 € 
 
DPH 20 % zo sumy    453 993,46 €       90 798,69 € 
 

 
   Celková cena Zmluvy o dielo s DPH   5 407 062,25 €“ 
 
 
 

 
Čl. V. ods. 1 písm. c) zmluvy sa mení z pôvodne uvedeného na nové v tomto 
znení: 

 
„Konečnú faktúru spolu so zvyšnými 10 % ceny diela vystaví a doručí 
zhotoviteľ objednávateľovi v lehote do 05.10.2018.“ 

 
 

Čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.  

 
2. Dodatok č. 11 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží 

2 vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia. 
 



3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 11 prečítali, jeho obsahu 
porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho 
podpísali.  

 
4. Dodatok č. 11 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne v súlade s § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia. 

 

 

za Objednávateľa: za  Zhotoviteľa: 

 

 

V Trenčíne, dňa............... V               , dňa.................... 

 

 

 

 ....................................    ....................................... 
 Mgr. Richard Rybníček          Ing. Daniel Klačman 
 primátor mesta Trenčín      predseda predstavenstva  
 
 
 
 
       ..................................... 
              Ing. Ján Masár 
           člen predstavenstva 


