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D O D A T O K   č. 1 

k zmluve  o  d ie lo  č .  22391-5 /2021-BA   

na zhotovenie stavebných prác: 

„Sociálna poisťovňa, DaRZ Staré Hory – terénne a sadové úpravy a hydroizolácia“ 
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

Čl. I 
Zmluvné strany 

  
Objednávateľ:   Sociálna poisťovňa 
Sídlo:    Ul. 29. augusta 8 a 10 
    813 63  Bratislava  

Štatutárny orgán:  Ing. Juraj Káčer 
                                 generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 

IČO:    30807484 
DIČ:    2020592332 
 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:    SK40 8180 0000 0070 0016 4314 
SWIFT:    SPSRSKBA 

 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:   I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.   
Sídlo:    Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica    
  
Štatutárny orgán:  Ing. Pavel Fekiač, predseda predstavenstva 
    Bc. Vladimír Kováč, člen predstavenstva    
 
IČO:    36018741 
DIČ:    2020085683 
IČ DPH:   SK2020085683 
 
Bankové spojenie:  VÚB, a. s.    
IBAN:    SK 20 0200 0000 0014 7073 7255     
SWIFT:   SUBASKBX   

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 408/S 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
 
 

V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. a) a c) a § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
v súlade s čl. IV bodom 4.11 a čl. XIII bodom 13.3 zmluvy o dielo č. 22391-5/2021-BA 
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uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 01. júna 2021, ktorá nadobudla 
účinnosť dňom 04. júna 2021 (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení 
tohto   

dodatku č. 1, 

ktorým sa mení obsah zmluvy nasledovne: 
 

Čl. II 
Predmet dodatku 

1. V čl. II „Predmet zmluvy“ sa na základe dohodnutých naviac prác a nerealizovaných 
prác, podľa Prílohy č. 2a k zmluve a k tomuto dodatku, v bode 2.2 za podbod 2.2.4 
vkladá nový podbod 2.2.5 v nasledovnom znení: 

„2.2.5 Výkopové práce okolo podzemnej stavby ručným spôsobom pod úroveň 
podzemných stien objektu pomocných prevádzok. Stavebné práce zahŕňajú aj 
doplnenie výkopových prác a spätného  zásypu,  rozšírenie  hydroizolácie  
podzemných  stien  a  stropu podzemnej stavby, zmenu v realizácii poškodených 
klampiarskych prvkov a ich doplnenie, doplnenie zvislej izolácie proti vode 
a vlhkosti a úpravu dlažby spevnených plôch v zadnej časti objektu.“ 

 
 
 
2. V čl. III „Termín a miesto dodania/zhotovenia“ sa ruší znenie bodu 3.1 zmluvy a 
        nahrádza sa nasledujúcim znením: 

„3.1  Zhotoviteľ dodá/zhotoví predmet zmluvy, špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy 
najneskôr do  18 týždňov odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska 
(miesto dodania/zhotovenia), ktoré bolo odovzdané dňa 17.06.2021.“  

 

3. V čl. IV „Cena za predmet zmluvy“ sa ruší znenie bodu 4.2 zmluvy a nahrádza sa 
nasledujúcim znením: 

 „4.2 Zmluvná cena za zhotovenie/dodanie predmetu zmluvy je dohodnutá nasledovne: 
 4.2.1  zmluvná cena bez DPH                                                       57 445,70 EUR  
 4.2.2  20% sadzba DPH                                                                 11 489,14EUR 
 4.2.3  zmluvná cena vrátane DPH                                                 68 934,84 EUR 
 slovom: šesťdesiatosemtisícdeväťstotridsaťštyri eur a osemdesiatštyri centov s DPH,  

 z toho je: 

a) pôvodná cena za zhotovenie/dodanie predmetu zmluvy podľa čl. II bodu 2.2 zmluvy  

cena bez DPH               38 795,75 EUR 
20% sadzba DPH           7 759,15 EUR 
cena vrátane DPH        46 554,90 EUR    

Slovom: štyridsaťšesťtisícpäťstopäťdesiatštyri eur a deväťdesiat centov s DPH,                        
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b) cena za nerealizované práce v rozsahu Rozpočtu s výkazom výmer - odpočet 
nerealizovaných prác zo dňa 29.9.2021, ktorý predstavuje prílohu č. 2a/4. k zmluve 
a k dodatku č. 1: 

cena bez DPH              - 10 937,94 EUR 
20% sadzba DPH        -   2 187,59  EUR 
cena vrátane DPH                             - 13 125,53 EUR                         
slovom: trinásťtisícstodvadsaťpäť eur a päťdesiattri centov s DPH, 

 

c) cena za naviac práce v rozsahu podľa čl. II bodu 1 tohto dodatku, a Rozpočtu s výkazom 
výmer - naviac práce zo dňa 29.09.2021, ktorý predstavuje prílohu  č. 2a/3.  k zmluve a k  
dodatku č. 1: 

cena bez DPH               29 587,89 EUR 
20% sadzba DPH           5 917,58 EUR 
cena vrátane DPH                              35 505,47 EUR                         
slovom: tridsaťpäťtisícpäťstopäť eur a štyridsaťsedem centov s DPH, 

 
DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 

 platných v čase zdaniteľného plnenia.“  
 

4. Do  zmluvy  sa  vkladá  nová  príloha č. 2a, ktorá pozostáva zo štyroch dokumentov: 
- 2a/1.  Rekapitulácia rozpočtu, 
- 2a/2. Krycí list rozpočtu,  
-  2a/3. Rozpočet s výkazom výmer - naviac práce zo dňa 29.09.2021,  
-  2a/4. Rozpočet s výkazom výmer - odpočet nerealizovaných prác zo dňa  

29.9.2021,       
ktorá príloha č. 2a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a tohto dodatku č. 1. 

 
 

Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok č. 1 podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť tento dodatok ako 
aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tohto dodatku a svojim podpisom dáva súhlas na 
zverejnenie tohto dodatku vrátane jeho príloh v plnom rozsahu.  
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2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.  

 

3. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré sa týmto dodatkom nemenia zostávajú naďalej v platnosti 
nezmenené. 

 

4. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a je vyhotovený v štyroch 
rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po jeho podpísaní dostane každá zmluvná 
strana dve vyhotovenia. 

 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 a zmluvy je:  

 
Príloha č. 2a,  ktorá pozostáva z troch dokumentov: 
 2a/1.  Rekapitulácia rozpočtu  

2a/2. Krycí list rozpočtu zo dňa 29.09.2021,  
2a/3. Rozpočet s výkazom výmer - naviac práce zo dňa 29.09.2021, 
2a/4.      Rozpočet s výkazom výmer - odpočet nerealizovaných prác zo dňa 

29.9.2021. 
 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah dodatku je prejavom ich slobodnej vôle, dodatok nebol  

uzatvorený v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si 
dodatok riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli a na znak 
súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 

                            
V Bratislave dňa:      V Banskej Bystrici dňa:  

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  

 
 

............................................    ........................................... 
       Ing. Juraj Káčer           Ing. Pavel Fekiač 
      generálny riaditeľ                predseda predstavenstva a.s. 
     Sociálnej poisťovne             I.K.M. REALITY-STAVING 
                                                                                          Banská Bystrica, a.s. 

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

       Bc. Vladimír Kováč  
     člen predstavenstva a.s. 

                            I.K.M. REALITY-STAVING 
                                                                                                      Banská Bystrica, a.s. 
  
                                              
 



Príloha č. 2a/2. k zmluve č. 22391-5/2021-BA a k Dodatku č. 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ 30807484 2020592332

Projektant

Zhotoviteľ 36018741 SK2020085683

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a ú čelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky ########## 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00 

2 Montáž ########## 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 3 201,11 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00 

4 Montáž 684,21 11 16 Vplyv prostredia   0,00 

5 "M" Dodávky 385,09 17 Iné VRN   0,00 

6 Montáž 61,17 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ########## 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 ##########

Dátum a podpis Pečiatka 24
DP
H

20,00 % z 18 649,95 3 729,99 

Objednávate ľ
25 ##########

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky objednávateľa 0,00 

27 Kĺzavá doložka 0,00 

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie 0,00 

 DaRZ Sociálnej pois ťovne Staré Hory – stavebné úpravy   

Zrealizované práce -zmema PD  

Sociálna poisťovňa   

VPÚ DECO a.s. Bratislava   

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.   

   

29.9.2021

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)
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