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Dodatok č. 1 

k Zmluve o  dielo č. ...... / 2020 
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

(ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) 
(ďalej aj ako „Zmluva“) 

 
 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
Objednávateľ:  
Názov:    Obec Modrany 

Sídlo:       Hlavná 337, 946 33 Modrany 

Štatutárny zástupca:  Štefan Édes - starosta 

IČO:    00306584 

DIČ:     2021046709 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK88 5600 0000  0038 0352 7002  

(ďalej aj ako „Objednávateľ“) 

 
a 
 
Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:  AMAZON s.r.o.  
Sídlo:     Madáchova 17, 943 60 Nána  
Registrácia:   Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 25939/N 
Zastúpený:   Ľudovít Tóth - konateľ  
IČO:      36 866 903  
IČ DPH:    SK2022970774 
DIČ:     2022970774 
Bankové spojenie:   OTP BANKA SLOVENSKO, a.s. 
Číslo účtu v tvare IBAN:  SK98 5200 0000 0000 1837 3972 
Tel.:      +421 915 771 777 
Email:     rent@amazonia.sk 
Zástupca vo veciach technických: Ľudovít Tóth 
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
 

 
 

Preambula 

Zmluvné strany uzavreli dňa 07.08.2020 v súvislosti s realizáciou stavby s názvom „Využitie 

geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v obci Modrany“ Zmluvu o dielo (ďalej len 

„Zmluva“).  Zmluvné strany sa v súlade s bodom 25.3 Čl. XXV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto dodatku.  
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Článok I. 

Predmet dodatku  

 

 

1. Vzhľadom nato, že počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba výkonu ďalších, 

nepredvídaných prác, ktoré vznikli z dôvodu zmeny technického riešenia Diela sa Zmluvné strany 

dohodli na niektorých zmenách vykonania diela a to: 

 
SO: Objekt Materská škola  
 

1. Pri kontrole jestvujúcich radiátorov objektu bolo zistené, že osadenie a funkčnosť Termostatickej hlavice 
radiátora Air  je podmienená výmenou jestvujúcich ventilov za nové( 31 ks typ IVAR - 25ks ½“ termoventil 
priamy a 6ks ½“ termoventil rohový), vrátane redukcie pre ich osadenie na rúrový rozvod.  
V rámci celkovej ceny Diela predstavuje táto výmena zvýšený náklad  v hodnote 2 573 € bez DPH. 
  

2. Pri kontrole rozpočtu bola zistená chýbajúca dodávka a montáž Zásobníka na vodu pre kúrenie NAD 500  
V rámci celkovej ceny Diela predstavujú tieto naviacpráce zvýšený náklad  v hodnote  350,00 € bez DPH. 
 

3. Na základe skúseností s realizáciou podobných stavieb navrhuje Zhotoviteľ zámenu pôvodného Zásobníka 
na TUV OKC 300 za kapacitnejší OKC 400.  
Zámena zásobníka nemá vplyv na celkovú cenu Diela. 

 
SO: Objekt Športová hala a Kultúrny dom  
 

1. Pri kontrole rozpočtu objektu bolo zistené, že rozpočet neobsahuje v PD uvažovaný Zásobník na TUV OKC 
750. 
V rámci celkovej ceny Diela predstavujú tieto naviacpráce zvýšený náklad  v hodnote  3.200,00 € bez DPH. 
 

2. Vzhľadom na ponuku výrobcu využiť možnosť výroby zbernej šachty pre viac ako 10 okruhov „ na mieru“ sa 
zmluvné strany dohodli na zámene 2 zberných šácht Pre 10, resp. 8 okruhov za jednu pre 18 okruhov. 
Uvedená zámena nemá vplyv na celkovú cenu Diela.   

 
3. Zmluvné strany sa dohodli na zámene pôvodne projektovaného zásobníka NAD 2000 za 2 zásobníky NAD 

1000.  Z hľadiska projektovej dokumentácie je objekt Športová hala a Kultúrny dom považovaný za 1 stavbu, 
pričom ide o samostatné objekty, ktoré fungujú samostatne. Pri využívaní týchto objektov je úspornejšie 
a teda aj hospodárnejšie, keď sa  bude teplá voda pripravovať do zásobníkov samostatne. 
Uvedená zámena nemá vplyv na celkovú cenu Diela.   

 

 
2.  Vzhľadom nato, že z dôvodu zmeny niektorých položiek vznikla potreba vykonať úpravu 
pôvodného výkazu výmer Zhotoviteľ k tomuto dodatku prikladá aktualizovaný ocenený výkaz výmer 
stavby, ktorý zohľadňuje odpočty a zápočty položiek v zmysle odsúhlasených zmien. Z dôvody 
vykonania úpravy výkazu výmer dochádza k zmene celkovej ceny diela, pričom nová cena diela s 
ohľadom na zmeny uvedené v bode 1.   tohto  článku  je vo výške: 

 

Cena bez DPH:    297.680,65 EUR 

DPH 20%:       59 536,13 EUR 

Cena vrátane 20% DPH:               357.216,78 EUR 
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2. Zmluvné strany zmeny týkajúce sa rozsahu a obsahu diela, resp. niektorých jeho položiek uvedených 

v tomto dodatku a ostatné zmeny s tým súvisiace, berú na vedomie a podpisom tohto dodatku ich 

odsúhlasujú ako súčasť diela podľa Zmluvy.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Príloha č. 1 Zmluvy: Ocenený výkaz výmer sa v celom 

rozsahu nahrádza novou Prílohou č. 1A: Ocenený výkaz výmer, ktorý zohľadňuje zmeny v zmysle 

bodu 1.  tohto článku  a  tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť 

 

 

II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok vrátane prílohy č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť 

jedine písomnou formou.  

2. Ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane 

dve (2) vyhotovenia.  

4. Uzatvorenie tohto dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) a ani s ustanovením 

§ 18 ods. 5  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

5. Uzatvorenie tohto dodatku nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a 

nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli, dodatok neuzatvárajú 

v tiesni ani za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojej slobodnej, vážnej 

a určitej zmluvnej vôle dodatok vlastnoručne podpisujú.  

7. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Obce Modrany.  

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1A: Nacenený výkaz výmer  

 

 

V Modranoch, dňa: 21.04.2021                     V Modranoch, dňa: 21.04.2021 

 

 

Za Objednávateľa:       Za Zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

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

Obec Modrany                             AMAZON, s.r.o. 

Starosta obce      konateľ spoločnosti 

 

 


