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„ Oprava miestnej komunikácie Kolíňanská, prepojovacia Jókayho – Ku Gáborke a Nagyova / k Bažantnici/ “ 
 
  

Požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v návrhu zmluvy nie je prípustné meniť a v plnom rozsahu 

musia byť akceptované zo strany uchádzača. 

 
Dodat ok  č .1  k  Zmluve  o  d i e lo  

na zhotovenie stavebných prác   

„Oprava miestnej komunikácie Kolíňanská, prepojovacia Jókayho – Ku Gáborke 
a Nagyova / k Bažantnici/ “ 

 uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) 
 

Čl. I 
Zmluvné strany  

Objednávateľ: Obec Štitáre 

Sídlo organizácie: Pri Prameni 125/14 

V zastúpení  Valéria Kurucová – zastupujúca starostka obce 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN: SK59 5600 0000 0008 1668 8004 

BIC/SWIFT: KOMASK2X 

IČO: 37869531 

DIČ: 20217001572 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 
Zhotoviteľ:               RENOVIA s.r.o.    

Sídlo:    Lieskovská cesta 488 , 962 2 Lieskovec 

Štatutárny orgán::             Jaroslav Krnáč , konateľ spoločnosti 
   
Bankové spojenie:  Tatra banka a.s.   

IBAN:    SK98 1100 0000 0026 2106 2027 

BIC/SWIFT:   TATRSKBX 

IČO:    316 27 684    

DIČ DPH : SK2020476667   
Zapísaný v Živnostenskom, Obchodnom  registri č.OS Banská Bystrica, oddiel:Sro , vložka 2660/S 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 
Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo „Oprava miestnej komunikácie Kolíňanská, 
prepojovacia Jókayho – Ku Gáborke a Nagyova / k Bažantnici/“ je výzva na predloženie cenovej 
ponuky a ponuka zhotoviteľa predložená objednávateľovi v rámci zadávania zákazky podľa § 117 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
 

Čl. II 
Predmet dodatku č.1 k zmluve 

 
2.1. Predmetom dodatku č.1 k zmluve je realizácia stavebných prác – oprava miestnych 

komunikácií v obci Štitáre Naviac Práce objednané objednávateľom na základe cenovej 
ponuky zhotoviteľa zo dňa 08.11.2021 , ktoré pozostávajú z dvoch stavebných objektov: 

1. Oprava miestnej komunikácie Kolíňanská,  

2. Oprava miestnej komunikácie Prepojovacia Jókayho – Ku Gáborke  

 

 

ďalej aj „stavba“, alebo „stavebné práce“ alebo „práce“) podľa položkových rozpočtov 
stavby (príloha č.1 tohto dodatku č.1 k zmluve) a za podmienok dohodnutých v zmluve.  
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a. Predmet dodatku č.1 k zmluve zahŕňa okrem prác uvedených v bode 2.1. aj dopravu, odvoz 
stavebného odpadu na skládku, jeho likvidáciu a poplatok za jeho uloženie, vybudovanie 
potrebného rozsahu staveniska, jeho prevádzku a vypratanie. 

b. Práce musia byť vyhotovené v rozsahu podľa položkového rozpočtu stavby pri dodržaní, 
platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na 
stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov. 

c. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zmluvy musia byť 
platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

d. Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych 
predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t.j. vrátane dokladovania o naložení 
s odpadom.  

e. Predmet dodatku č.1 k zmluve bude považovaný za splnený po zhotovení a dodaní stavby 
a po dodaní nasledujúcej dokumentácie zo strany zhotoviteľa: 

i. certifikáty a atesty použitých materiálov, 

ii. ostatné doklady súvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do užívania. 

Nedodanie vyššie uvedenej dokumentácie zhotoviteľom je dôvodom neprevzatia predmetu 
dodatku č.1 k zmluve objednávateľom. 

f. Objednávateľ sa zaväzuje od zhotoviteľa predmet dodatku č.1 k zmluve prevziať a uhradiť 
cenu za jeho vykonanie v súlade so zmluvou. Súčasťou plnenia bude aj odovzdanie 
dokladov vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy. 

g. Objednávateľ sa zaväzuje: 

i. zápisnične odovzdať stavenisko, 

ii. prevziať dokončený predmet zmluvy, doklady a príslušnú dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia predmetu zmluvy na základe výzvy zhotoviteľa v dohodnutom termíne. 

h. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

i. dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu dodatku č.1            
k zmluve, 

ii. zabezpečiť prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska. 
Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia 
staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. 

  

Čl. III 

Termín a miesto dodania 

3.1. Zhotoviteľ zhotoví a dodá predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy maximálne do 30 
dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska (miesto dodania). 

  

3.2. Zhotoviteľ začne s preberaním staveniska do 3 dní od zaslania výzvy objednávateľa 
k prebratiu staveniska a začne s plnením predmetu zmluvy do 10 kalendárnych dní odo dňa 
prebratia staveniska. Zhotoviteľ nemusí vyzvať dodávateľa na realizáciu celého diela. 
Zhotoviteľ môže vyzvať dodávateľa na realizáciu aj samostatných častí diela podľa stavebných 
objektov. V prípade vyzvania na realizáciu len jedného alebo dvoch stavebných objektov 
objednávateľ uhradí cenu len za dodanie zrealizovaného stavebného/ých objektov podľa 
položkového rozpočtu stavebného objektu.     
 

3.3. Miestom dodania predmetu zmluvy: miestna komunikácia Kolíňanská(2a), prepojovacia 
Jókayho – Ku Gáborke (2b), v obci Štitáre. 

3.4. Pod dodaním predmetu dodatku č.1 k zmluve sa rozumie jeho zhotovenie a zápisničné 
odovzdanie a prevzatie, vrátane odovzdania všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom 
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dodatku č.1 k zmluve. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na fyzické a zápisničné 
prevzatie predmetu dodatku č.1 k zmluve minimálne 3 dni vopred. 

 

Čl. IV 

Cena za predmet zmluvy 

4.1. Cena za predmet zmluvy bude stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, s možnosťou jej úpravy len v prípade: 

4.1.1. ak jej úprava nebude v rozpore s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní 
a európskou legislatívou, 

4.1.2. zmien vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, 

4.1.3. ak bude znížená. 

4.2. Zmluvná cena za predmet zmluvy je stanovená v EUR nasledovne: 

2a) 

4.2.1 zmluvná cena bez DPH 18 615,87 EUR 

4.2.2 20 % sadzba DPH   4 653,97.EUR 

4.2.3 zmluvná cena vrátane DPH  23 269,84 EUR 

Slovom: dvadsaťtritisíc dvestošesťdesiatdevät 84/100 EUR. 

 

2b) 

4.2.1 zmluvná cena bez DPH   9 849,73   EUR 

4.2.2 20 % sadzba DPH   2 462,44   EUR 

4.2.3 zmluvná cena vrátane DPH 12 312,17   EUR 

Slovom: dvanásťtisíc tristodvanásť 17/100 EUR. 

 

2c) 

4.2.1 zmluvná cena bez DPH    18 749,35 EUR 

4.2.2 20 % sadzba DPH      4 687,35 EUR 

4.2.3 zmluvná cena vrátane DPH    23 436,70 EUR 

Slovom: dvadsaťtritisíc štyristotridsaťšesť 70/100 EUR. 

 

            2d) Naviac práce 

4.2.1   zmluvná cena bez DPH                                       7.334,07 EUR                                                                                                                          

4.2.2   20%  sadzba DPH                                               1.466,82 EUR  

4.2.3   zmluvná cena vrátane DPH                                 8.800,89 EUR 

 

4.3. Ak zhotoviteľ je platcom DPH uvedie celkovú zmluvnú cenu za predmet zmluvy s DPH. Ak 
zhotoviteľ nie je platcom DPH uvedie celkovú zmluvnú cenu za predmet  zmluvy bez DPH 
a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.  
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4.4. V prípade, že zhotoviteľ zistí potrebu vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté v ocenenom 
položkovom rozpočte, upozorní na túto skutočnosť objednávateľa, ktoré použil pre 
oceňovanie položkového rozpočtu pri vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej ceny). 

4.5. Za naviac práce sa nebudú považovať tie práce, ktoré sú obsiahnuté v položkovom rozpočte 
a neboli zhotoviteľom ocenené v jednotlivých položkách. 

 

Čl. XIII 

Záverečné ustanovenia 

13.1. Tento dodatok č.1 k zmluve podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť tento 
dodatok č.1 k zmluve ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tohto dodatku č.1 k zmluve 
a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto dodatku č.1 k zmluve v plnom rozsahu. 

13.2. Tento dodatok č.1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 
webovom sídle objednávateľa. 

13.3.  Zmluva vrátane dodatku č.1 k zmluve sa uzatvára na dobu určitú, do 30.06.2022. 

13.4. Dodatok č.1 k zmluve možno meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov, podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán len v prípade, ak nebudú v rozpore 
s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní a európskou legislatívou. 

13.5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.1 k zmluve je príloha k dodatku č.1 k zmluve: 

- príloha č. 1: položkové rozpočty stavby stavebných objektov - Naviac Prác  

13.6. Zmluvné vzťahy, neupravené týmto dodatkom č.1 k zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky a Európske únie. 

13.7.  Dodatok č.1 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú  

          zmluvnú stranu. 

13.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah dodatku č.1 k zmluve je prejavom ich slobodnej vôle, 
dodatok č.1 k zmluve nebol uzavretý v  tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. 
Súčasne vyhlasujú, že si ho riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu rozumeli a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpísali 

 

Ostatné články zmluvy sa nemenia. 

 

                               16.03.2022                                                              16.03.2022 

V Lieskovci, dňa ............................ V Štitároch, dňa .......................... 

 

Za zhotoviteľa:     Za objednávateľa: 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––   ––––––––––––––––––––––––––– 
      Jaroslav Krnáč                                    Valéria Kurucová 

    
        konateľ spoločnosti                                              zastupujúca starostka obce 


