
 

 

 

DODATOK Č. 2  

K ZMLUVE O DIELO č. 1/2021 

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - 

- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 

( ďalej len „zmluva“) 

Čl. I.  

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Názov :  Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa 

Sídlo :  Matúškova 1632/5, 026 01 Dolný Kubín 

IČO : 361 324 97 

DIČ : 2020 949 194 

IČ DPH :  ---------------- 

Zastúpený : Mgr. Michal Janiga 

Bankové spojenie : VÚB 

Číslo účtu : 1785992453/0200 

IBAN : SK33 0200 0000 0017 8599 2453 

Osoby oprávnené jednať v: 

 - zmluvných veciach : Mgr. Michal Janiga, riaditeľ 

    - realizačných veciach : Mgr. Michal Janiga, riaditeľ 

  Telefón  :  +421 907 416 123 

 E-mail. adresa  :  michal.janiga@zuspmb.sk 

 

 

(ďalej len  ako „Objednávateľ“)   

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno : EKOBOSS s.r.o.  

Sídlo : Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín 

IČO : 364 150 14  

IČ DPH : SK 2021 768 694 

DIČ : 2021 768 694 

Bankové spojenie : ČSOB 

Číslo účtu IBAN : SK04 7500 0000 0040 0090 2811 

Zastúpený : Ing. Milan Bruncko 

Osoby oprávnené jednať v:  

-zmluvných veciach : Ing. Milan Bruncko, konateľ 

 -vo veciach technických : Ing. Milan Bruncko, konateľ 

-realizačných veciach : Ing. Milan Bruncko, konateľ 

Telefonický kontakt : +421 907 455 414 

Email :  ekoboss@ekoboss.sk 

Zapísaný v registri  : ORSR Žilina  

  

 (ďalej  len ako „Zhotoviteľ“) 
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PREAMBULA 
 

 Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.08.2021 Zmluvu o dielo č. 1. (ďalej ako „ZoD“ alebo 

„zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: 

„Oprava zdravotechniky -  ZUŠ P.M.Bohúňa, Dolný Kubín “, v termíne do 3 mesiacov odo dňa 

písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom.   

 

 V doterajšom priebehu realizácie Diela v zmysle ZoD „Oprava zdravotechniky – ZUŠ 

P.M.Bohuňa, Dolný Kubín“ sa vyskytli z objektívnych dôvodov práce naviac a doplňujúce stavebné 

práce, pričom vykonanie týchto prác je potrebné na riadne ukončenie a odovzdanie diela.             
       

         Tento Dodatok č. 2 k ZoD č. 1/2021 je uzavretý v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) zákona č.  343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z 

dôvodu menej prác a doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie a funkčnosť 

Diela a neboli zahrnuté v rozpočte pôvodnej zmluvy o dielo čo do množstva alebo druhu, teda neboli 

súčasťou cenovej ponuky a oceneného výkazu výmer Zhotoviteľa.  

 

 

Čl. II    

Predmet dodatku 

 

1. Predmetom Dodatku č. 2 sú naviac práce nezahrnuté v pôvodnej cenovej ponuke priloženej 

k ZoD.  Rovnako v doterajšom priebehu realizácie diela nebolo potrebné vykonať niektoré 

práce, ktoré boli zahrnuté do pôvodnej cenovej ponuky, tieto boli odpočítané.   

 

2. Cena za doplňujúce stavebné práce, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2 po 

odpočítaní prác, ktoré nebolo potrebné vykonať je v celkovej výške: 

            Cena naviac po odpočítaní prác, ktoré neboli vykonané bez DPH:        16 618,73 EUR 

          DPH 20%:                                                         3 323,75 EUR 

 Cena naviac po odpočítaní prác, ktoré neboli vykonané spolu s DPH:   19 942,48 EUR 

3. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 k ZOD sa 

celková cena Diela , tak ako je špecifikovaná v čl. IV. Cena za Dielo, v bode 4.1 ZoD mení a 

dopĺňa nasledovne: 

4.1 Cena za zhotovenie diela podľa zmluvy a jej Dodatku č. 2: 

 

     Cena všetkých prác bez DPH:                                                           43 537,88 EUR 

          DPH 20%:            8 707,58 EUR    

 Cena všetkých prác spolu s DPH           52 245,46 EUR 

 

                    Slovom : Päťdesiatdvetisícdvestoštyridsaťpäť EUR, štyridsaťšesť eurocentov. 

 

4. Zdôvodnenie uzatvorenia Dodatku č. 2 

  Objednávateľ Dodatkom č. 2 stanovuje dôvody nevyhnutnosti realizácie naviac prác.  

Zhotoviteľ, ktorý nastúpil na realizáciu stavebných prác týkajúcich sa opravy zdravotechniky 

v zmysle zmluvných podmienok, pri prvých rozkopávkach zistil, že projektované trasy 

vodovodnej a kanalizačnej prípojky nie sú v súlade s existujúcim stavom. Vedenie školy spolu 



3 

 

s projektantom a zhotoviteľom navrhli úpravu trás vodovodnej a kanalizačnej prípojky tak, aby 

v čo najmenšej miere zasahovali do existujúcich konštrukcií a neúmerne nenavýšili náklady 

a čas zhotovenia stavby.  

Pri obstarávaní zhotoviteľa stavebných prác bolo oslovených sedem spoločností, ktorým bola 

zaslaná výzva na predloženie ponuky.  Jediným uchádzačom, ktorý do stanovenej lehoty na 

predloženie ponúk predložil platnú cenovú ponuku, bol uchádzač EKOBOSS, s.r.o., Matúškova 

2575, 026 01 Dolný Kubín. Jedným z viacerých dôvodov prečo objednávateľ pristúpil 

k uzatvoreniu Dodatku č. 2 bolo, že s najväčšou pravdepodobnosťou v prípade opakovaného 

výberového konania, by ponuku predložila opäť len menovaná spoločnosť. Ďalším 

z primárnych dôvodov uzatvorenia Dodatku č. 2 bol  zámer neohroziť funkčnosť a prevádzku 

školy vzhľadom k tomu, že školský rok (spustenie prevádzky) začína 2. septembra 2021. Jedná 

sa o práce, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie funkčnosti vodovodu a kanalizácie v objekte 

budovy školy, ktoré začal vykonávať pôvodný zmluvný partner, ktorého zmena nebola možná 

ani z ekonomických, časových, ani z technických dôvodov, nakoľko by spôsobila organizačné 

a funkčné ťažkosti pri sprevádzkovaní zdravotechnického zariadenia a tým by mohlo dôjsť k 

ohrozeniu funkčnosti v procese zabezpečenia prevádzky školy.  

 

5. Prílohou č. 1 tohto Dodatku je rozpočet menej a naviac stavebných prác, prílohou č. 2 - 

Technická správa k zmenám opravy zdravotechniky, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. 

 

6. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.   

 

 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 
 

 

1. Tento Dodatok č. 2 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie 

a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie Dodatku č. 2.  
 

2. Tento Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými  zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
 

3. Všetky ostatné ustanovenia ZoD, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 2 dotknuté, zostávajú nezmenené 

v pôvodnom znení. 
 

4. Neoddeliteľnou  súčasťou Dodatku č. 2 je Príloha č. 1 – Rozpočet menej a naviac stavebných prác 

a Príloha č. 2 – Technická správa k zmenám opravy zdravotechniky. 
 

5. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD.  
 

 

 

 

Prílohy 2: 
 

Príloha č. 1:   - Rozpočet menej a naviac stavebných prác 

Príloha č. 2:   - Technická správa k zmenám opravy zdravotechniky 
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V Dolnom Kubíne dňa 27.10.2021 V Dolnom Kubíne dňa 27.10.2021 

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 

PODPÍSANÉ + PEČIATKA                                              PODPÍSANÉ + PEČIATKA 

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

Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa EKOBOSS, s.r.o. 
meno a priezvisko, funkcia                                                            meno a priezvisko, funkcia  

Mgr. Michal Janiga (riaditeľ)                                            Ing. Milan Bruncko (konateľ) 

    

 


