
C. 35'5')202/l-N

DODATOK Č.2 
K ZMLUVE O DIELO

číslo zhotoviteľa: 0162011 
číslo objednávateľa: 2213/2011-PN

uzavretá podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov na poskytnutie architektonických a inžinierskych služieb pre stavbu:

„Makov - úprava toku Kysuca“
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Právna forma:
Registrácia:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Odštepný závod Piešťany 
Nábrežie Ivana Krásku 3/834, 921 80 Piešťany 
Ing. Ladislav Glinda, riaditeľ Odštepného závodu Piešťany

(ďalej len „Objednávateľ“)

Tria projekt s. r. o.
Štefana Králika 16
841 08 Bratislava, Slovenská republika 
spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57364/B 
44 615 256 
SK2022808711

Ing. Karol Komora, konateľ spoločnosti 

(ďalej len „Zhotovitel’“)

(„Objednávateľ“ a „Zhotovitel’“ spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

Konajúci prostredníctvom:

a

1.2 Zhotovitel’:

Sídlo:

Právna forma:
Registrácia:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Konajúci prostredníctvom:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Radničné námestie 8
969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika 
štátny podnik
zapísaný v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 713/S
36 022 047
SK2020066213



II. Predmet Dodatku č. 2

2.1 Zmluvné strany sa v zmysle Článku IX. bod 9.3 Zmluvy o dielo zo dňa
„Makov - úprava toku Kysuca“ ev. č. 2213/2011-PN, číslo zmluvy zhotoviteľa: 0162011, 
v znení Dodatku č. 1 zo dňa ev. č. 333/2019-PN (ďalej len „Zmluva“) dohodli
na uzatvorení Dodatku č. 2, ktorým sa mení znenie Článku IV. bod 4.1.2 a 4.1.3 Zmluvy a 
Článku V. bod 5.2 a 5.3 Zmluvy.

2.2 Predmetom Zmluvy je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie stavby 
„Makov - úprava toku Kysuca“ a vykonávanie odborného autorského dohľadu počas celej 
doby realizácie stavebných prác na uvedenej stavbe až do ich ukončenia, ktoré bude 
vykonané preberacím konaním. Počas realizácie stavby došlo k zmenám podmienok 
prostredia realizácie stavby, najmä realizáciou spodnej stavby mostného objektu, pri 
prekládke kábla, realizáciou NN vedenia, dodatočným napojením ľavostranného prítoku, 
a ich následkom k predĺženiu termínu ukončenia realizácie stavebných prác. V dôsledku 
uvedených nepredvídateľných okolností došlo k navýšeniu rozsahu služieb na vykonávanie 
odborného autorského dohľadu. Z uvedených dôvodov sa mení znenie Článku IV. bod 4.1.2 
a 4.1.3 a Článku V. bod 5.2 a 5.3 Zmluvy a nahrádza sa nasledovným znením:

IV. Cena predmetu zmluvy o dielo

4.1.2 Cena predmetu zmluvy o dielo v rozsahu podľa bodu 2.2 tejto zmluvy o dielo:
Cena bez DPH ............................................................................................ 1 532,60 €
DPH 20 % ........................................................................................... 306,52 6
Cena s DPH ............................................................................................ 1 839,12 6
Slovom: jedentisícosemstotridsaťdeväť eur dvanásť centov s DPH

4.1.3 Cena predmetu zmluvy o dielo v rozsahu podľa bodov 2.1 a 2.2 tejto zmluvy o dielo:
Cena bez DPH .......................................................................................... 10 598,60 6
DPH 20 % ........................................................................................ 2 119,72 6
Cena s DPH .......................................................................................... 12 718,32 6
Slovom: dvanásťtisícsedemstoosemnásť eur tridsaťdva centov s DPH

V. Platobné podmienky a fakturácia

5.2 Zhotovitel’ vyúčtuje objednávateľovi zmluvnú cenu tromi faktúrami.

5.3 Podmienkou pre fakturáciu architektonických a inžinierskych služieb:
5.3.1 v rozsahu podľa bodu 2.1 tejto zmluvy o dielo, za vypracovanie realizačnej projektovej 

dokumentácie stavby „Makov - úprava toku Kysuca“, je riadne vypracovanie 
a odovzdanie realizačnej projektovej dokumentácie stavby „ Makov - úprava toku 
Kysuca “ objednávateľovi v požadovanom počte vyhotovení,

5.3.2 v rozsahu podľa bodu 2.2 tejto zmluvy o dielo, vykonávanie odborného autorského
dohľadu zhotoviteľa realizačnej projektovej dokumentácie počas realizácie
stavebných prác na stavbe „Makov - úprava toku Kysuca“ v rokoch 2019 a 2020, je 
prevzatie vypracovaných stanovísk a odsúhlasenie účasti na kontrolných dňoch 
stavebným dozorom Objednávateľa,

5.3.3 v rozsahu podľa bodu 2.2 tejto zmluvy o dielo, vykonávanie odborného autorského
dohľadu zhotoviteľa realizačnej projektovej dokumentácie počas realizácie
stavebných prác na stavbe „Makov - úprava toku Kysuca“ v roku 2021 až do ich 
ukončenia, ktoré bude vykonané preberacím konaním, je uskutočnenie preberacieho 
konania.
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III. Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli 
Dodatkom č. 2 dotknuté, zostávajú v platnosti a v účinnosti nezmenené.

3.2 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú 
na vedomie, že Dodatok č. 2 je súčasťou povinne zverejňovanej zmluvy podľa zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie účinnosti je podľa § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka nevyhnutné jeho zverejnenie.

3.3 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č. 2 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

3.4 Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme tri 
vyhotovenia a Zhotovitel’ prevezme jedno vyhotovenie.

V Piešťanoch, dňa V Bratislave, dňa

Ing. Ladislav Glinda 
riaditeľ

Odštepného závodu Piešťany

Ing. Karol Komora 
konateľ spoločnosti 
Tria projekt s. r. o.
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