
Zmena zmluvy o dielo počas jej trvania č. 3 

 uzavretej v súlade s výsledkom verejného obstarávania, dňa 22. 4. 2016 

 

medzi: 

1. Objednávateľ: 

Názov:                     Obec Nededza 

Sídlo:                       Hlavná 1/1, 013 02 Nededza 

IČO:          00321516 

DIČ:                          2020677582 

Zastúpenie:             PhDr. Peter Vajda, starosta obce 

Bankové spojenie: SK87 5600 0000 00560474 0002 

Prima banka Slovensko, a.s. 

Kontaktná osoba:   PhDr. Peter Vajda 

Kontakt:                    0905 513 974 

ďalej len objednávateľ na jednej strane 

 

a 

 

2. Zhotoviteľ: 

Názov:                      DEOS Žilina, s.r.o. 

Sídlo:        Samuela Timona 105, 01004 Žilina 

IČO:                          47799960 

DIČ:                          2024101838 

IČ DPH:                    SK2024101838 

Zastúpenie:             Miroslav Múčka – konateľ 

Bankové spojenie: SK35 5058469592/0900 

 Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Žilina 

Zapísaný v registri: Obchodný register SR, Okresný súd v Žiline 

                                   Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12454/L 

Ďalej len zhotoviteľ na druhej strane 

I. 

Článok I. a. 

Predmet zmluvy 

Predmetom Zmeny Zmluvy  o dielo Nededza, dom č. 3 (kaštieľ) je súbor naviac prác, ktoré sa 

vyskytli počas realizácie stavby a sú zapísané v Stavebnom denníku a sú schválené 

stavebným dozorom. 

V súlade s § 18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých 

zákonov, konkrétne v súlade s ods. (1), písm. b) meníme rozsah predmetu Zmluvy o dielo 



a cenu diela na základe predloženého dodatočného rozpočtu na dodávku materiálu 

a uskutočnenie stavebných prác a to z dôvodu, že počas realizácie stavebných prác sa 

vyskytli stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, 

poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa nie je možná z technických dôvodov. 

Táto Zmena Zmluvy akceptuje aj ustanovenia ods. (1) písm. e) – nedochádza k podstatnej 

zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny. 

 

Článok II.                                                                                                                             

Špecifikácia realizácie a financovania predmetu zmluvy o dielo 

1. Pri rekonštrukčných prácach vznikla požiadavka naviac prác a to dodávky materiálu 

a práce jednak ako chyba výpočtov rozpočtára a jednak ako práce, ktoré neboli 

presne vyšpecifikované – niektoré priestory objektu zákazky boli pri obhliadke 

zamurované a tým pre vypracovanie PD nedostupné.  

Naviac dodávka materiálu a prác je vyšpecifikovaná v prílohe Zmeny zmluvy – 

rozpočet naviac prác – stav k 23. 10. 2018: 

 

Článok III. 

Cena diela 

 

1. Pôvodná cena za vykonanie diela na mení nasledovne: 

2. Pôvodná cena diela s DPH:                               250 135,38 EUR 

Zmena ceny diela s DPH:                                     13 151,75 EUR 

Cena diela po Zmene zmluvy č. 2 s DPH:        263 287,13 EUR 

Zmena ceny diela s DPH:  13 823,86 EUR 

Cena diela po Zmene zmluvy č. 3 s DPH:        277 110,99EUR 

 

Článok III.                                                                                                                          

Záverečné ustanovenia 

1. Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom Zmeny zmluvy, ostávajú 

v Zmluve o dielo bez zmien. 

2. Ak nie je v Zmene zmluvy o dielo uvedené inak, riadia sa z nej vyplývajúce právne 

vzťahy príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 

3. Zmena zmluvy č. 1 podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv, 

v súlade s ustanoveniami zákona č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

4. Zmena zmluvy č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami 

obidvoch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia 

5. Zmena zmluvy je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ 

i zhotoviteľ obdržia zhodne po dva rovnopisy. Každý rovnopis má váhu originálu. 



6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené Zmenu zmluvy podpísať, že si ju prečítali, 

súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni, pod nátlakom a ani za zvlášť 

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom Zmenu zmluvy 

vlastnoručne podpisujú 

 

 

 

V Nededzi, dňa 28.11.2018                                     V Nededzi, dňa 28.11.2018 

 

 

 

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

PhDr. Peter Vajda, starosta obce                                      Miroslav Múčka, konateľ 

 

 

Príloha: Rozpočet – špecifikácia naviac materiálu a naviac prác k 23. 10. 2018 

  Fotodokumentácia 


