
 
 

 
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(zákon účinný od 01.01.2019), (ďalej len ZVO) 

(ďalej v texte len „Dodatok“) 
 

 
I. 

Zmluvné strany 
 

1.1. Objednávateľ:   Obec Vinica 
 Sídlo:   Cesta slobody 466/44, 991 28 Vinica 
 Zastúpený:    Ing. Kristián Baksa, starosta obce 
 Mobil:   +421 918 984 087 
 E-mail:   starosta@vinica.sk 
 IČO:   00 319 678 
 DIČ:   2021173264 
 Bankové spojenie:          BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR 
 Číslo účtu vo formáte IBAN: SK43 8420 0000 0001 770 4189 
  
 

 
1.2 Zhotoviteľ:  Jozef Šaranko STEAM 
 Sídlo:  Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš  
 Zastúpený:  Jozef Šaranko - majiteľ 
 Telefón:  047/4831434 
 E-mail:  firmasteam@gmail.com 
        IČO:  33252459 
 DIČ:   1020600988              
        IČ DPH:  SK 1020600988 
 Bankové spojenie:       Všeobecná úverová banka, a.s. 
 Číslo účtu vo formáte IBAN: SK85 0200 0000 0003 5584 3402 

 
 
 
 
 
 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.07.2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa 
zhotoviť dielo: „ Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Vinica“ (ďalej len „Dielo“), v rozsahu a za podmienok 
dohodnutých v Zmluve o dielo. Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 03.08.2021. 
 
V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté 
v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela. 
 
Obstaranie nového dodávateľa na naviac práce – stavebné práce môže ohroziť riadnu prevádzku zariadenia, 
mohla by spôsobiť obci významné ťažkosti (napr. kvôli koordinácii viacerých dodávateľov na jednom 
stavenisku) alebo podstatnú duplicitu nákladov, ohroziť harmonogram stavebných prác. 
 
Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo. 
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II. 
Vykonanie naviac prác 

 
2.1. Počas realizácie Diela „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Vinica“ sa zistila potreba vykonania 

nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté 
v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2. 

 
2.2.  Vykonanie naviac prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 2, je nevyhnutné k riadnemu 
 dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter 
 týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie naviac 
 prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za 
 kompletné dielo v plnom rozsahu. 
 
2.3.  Hodnota naviac prác predstavuje sumu. 

Cena bez DPH:       4 411,83 eur 
DPH 20%:         882,37 eur 

 Cena s DPH:      5 294,20 eur 
 Slovom: päťtisícdvestodeväťdesiatštyri eur dvasať centov 
 
2.4.  Termín vykonania naviac prác je zhodný termínom dodania diela, t. j. do 6-ich mesiacov od 
 odovzdania staveniska. Vykonané naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované 
 osobitne. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia. 

 
III.  

Záverečné ustanovenia 
 

3.1.  Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju 
 dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

3.2.  Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené 
 v pôvodnom znení. 

3.3.  Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. 
3.4.  Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a 

 jedno zhotoviteľ. 
3.5.  Dodatok nadobúda platnosť s podpisom zmluvných strán a účinnosť s nadobudnutím účinnosti 

 dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
 zákon č. 211/2000 Z.z. 
 

 

Objednávateľ                                                                Zhotoviteľ     

Vo Vinici,  dňa 02.12.2021                            Vo Veľkom Krtíši,  dňa 02.12.2021 

 

 

 

.............................................                                         ................................................ 

Ing. Kristián Baksa, starosta                                             Jozef Šaranko, majiteľ 

 

 
 
Príloha č. 1: Rozpis naviac prác (rozpočet) 


