
 

 

 
DODATOK Č. 2  

Z M L U V A   O   D I E L O   Č. 1 8 0 8 0 5 6 2 

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  
medzi 

 
 
Objednávateľ:       Obec Vojčice                                  
so sídlom     Obecný úrad, P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice 
IČO     00332135 
DIČ:     200741272 
bankové spojenie   PRIMA banka a.s. 
číslo účtu    SK88 5600 0000 0004 1558 2006 
v mene obce koná   Mgr. Vlastimil Kiral-Varga – starosta obce 
(ďalej len „objednávateľ“) 
„na jednej strane“ 
 
a 
 
Zhotoviteľ:    Metrostav a.s. 
so sídlom    Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 – Libeň, Česká republika 
IČO     000 14 915 
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, v oddiele B, vložka č.: 758 
 
Oprávnený podnikať v Slovenskej republike vznikom organizačnej zložky: 

Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava,  
so sídlom   Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava 
 
Adresa pre doručovanie faktúr a daňových dokladov: 

Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava,  
so sídlom   Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava 
DIČ     2020253301 
IČ DPH    SK2020253301 
bankové spojenie   Československá obchodní banka a.s. 
číslo účtu    SK66 7500 0080 1002 0227 0893  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Po, vložka č.: 679/B 
Konajúc:    
Oprávnené osoby Objednávateľa: 
Osoby vo veciach zmluvných:   Ing. Josef Špryňar, riaditeľ divízie 8,    
      Ing. Igor Sedláček,  námestník divízie 8 pre Slovensko 
Osoby vo veciach platobných dokladov a Zmien Diela:  Marek Milan, veduci projektu 
Osoby vo veciach vykonávania Diela:     Marek Milan, veduci projektu 
Osoby vo veciach odovzdania Diela:     Marek Milan, veduci projektu 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
„na druhej strane“ 
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 
Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „Zmluvné strany“, každý z nich 
jednotlivo tiež ako „Zmluvná strana“. 
 

1  Úvodné ustanovenia 
 

1.1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na úprave niektorých ustanovení Zmluvy o dielo č. 
18080562  zo dňa 06.12.2018.  

 



 

 

 
2  Predmet Dodatku 

 
2. 1. Predmetom dodatku č. 2 je úprava ustanovení článku 2. Podmienky vykonávania diela a článku 
5. Cena za dielo. 
 
2.2. Na základe zmien a prepracovania projektovej dokumentacie sa mení v článok 2. odsek 2.5.  Čas 
vykonania diela  takto: 
 

Pôvodný text  
 
2.5 Čas vykonania diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zákazký (dielo) zrealizovať v lehote 
do 250 celých kalendárnych dní od prevzatia staveniska; pričom je povinný  dodržiavať 
harmonogram vykonávania diela 
 
Nové znenie: 
 
2.5 Čas vykonania diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zákazky (dielo) zrealizovať v lehote 
do 250 celých kalendárnych dní od prevzatia staveniska; pričom je povinný  dodržiavať 
harmonogram vykonávania diela. Doba realizacie diela sa predĺžuje o dobu pozastavenia 
stavebných prác zapísanú v stavebnom deníku.  

 
 
2.3. Na základe zmien a prepracovania projektovej dokumentácie sa mení článok 5. Cena za dielo v 
odseku 5.1 z dôvodu zmeny rozsahu diela v zmysle Zmenového listu č. 1, ktorý tvorí prílohu tohto 
dodatku takto: 
 

Na základe dohody zmluvných strán sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za 
dielo podľa zhotoviteľom položkovito oceneným výkazom výmer a v rozsahu zhotoviteľom 
skutočne vykonaných výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení, výrobkov, materiálov 
a hmôt. Cena za dielo však nepresiahne sumu: 

 
 
Rekapitulácia ceny diela: 
 
Cena diela podľa Zmluvy bez DPH   764 645,22 Eur 
Cena diela podľa TOHTO Dodatku č. 2 bez DPH 112 904,64 Eur 
Nová celková cena diela bez DPH   877 549,86 Eur 
DPH       175 509,97 Eur  
Nová celková cena diela s DPH                                         1 053 059,83 Eur 
 
 

3  Záverečné ustanovenia 
 
 
3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č.2, zostávajú 

nezmenené.  
3.2 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne 

účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
3.3 Neoddeliteľnou súčasťou sú nasledujúce prílohy: 
3.4 Príloha č. 1 – Zmenový list č. 1 
3.5 Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každu  

Zmluvnu  stranu. 
3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.2 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne 

a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú. 
 
 
 



 

 

 
 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
 Obec Vojčice      Metrostav, a.s. 
 

Vo Vojčiciach, dňa ____________   V Prahe, dňa  ____________ 
 

 
 

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga     Ing. Josef Špryňar, 
starosta obce       riaditeľ divízie 8 
 
 

Ing. Igor Sedláček,  
námestník divízie 8 pre Slovensko 
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