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D O D A T O K   č. 2 

k zmluve  o  d ie lo  č .  1381-4 /2021-BA   

na zhotovenie stavebných prác: 

„Sociálna poisťovňa, budova ústredia 10 – rekonštrukcia kanalizácie,  

objekt SO 02 - Rekonštrukcia lapača tukov“ 
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:   ASAP – Group SK s. r. o.     
Sídlo:    Laurinská 11, 811 01 Bratislava      
Štatutárny orgán:  Ing. Genc Prebreza, konateľ 
    Mgr. Martin Peczár, konateľ    
 
IČO:    51882001 
DIČ:    2120829358 
IČ DPH:   SK2120829358 
 
Bankové spojenie:  Tatra Banka, a. s.    
IBAN:    SK49 1100 0000 0029 4606 1524     
SWIFT:   TATRSKBX     

Zapísaný v Obchodnom, resp. živnostenskom registri Okresný Súd Bratislava1, oddiel SRO, 
vložka č.: 130669/B 
 
(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 
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v súlade s čl. IV bodom 4.11 a čl. XIII bodom 13.3 zmluvy o dielo č. 1381-4/2021-BA 
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 22. marca 2021, v zmysle Dodatku 
č. 1 zo dňa 13. júla 2021 (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto   

dodatku č. 2, 

ktorým sa mení obsah zmluvy nasledovne: 
 

Čl. II 
Predmet dodatku 

 

1. V čl. II „Predmet zmluvy“ v bode 2.2 sa na konci vkladá nová odrážka v nasledovnom 
znení: 

- Stavebné práce, ktoré sa vyskytli počas realizácie stavby, nad rámec pôvodnej 
projektovej dokumentácie a zmluvne dohodnutého rozsahu prác (odstránenie 
stavebných porúch existujúcich inžinierskych sietí, nachádzajúcich sa v priamom styku 
so staveniskom, ktoré sa zistili až po vykonaní výkopových prác, zahŕňajúce rozobratie 
zámkovej dlažby, búranie betónu, výkop, výmena poškodenej šachty tukovej 
kanalizácie, výmena poškodenej dažďovej kanalizácie, dodávku a montáž rúr, zásyp, 
vybetónovanie podkladu, položenie zámkovej dlažby).  

 

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

„3.1 Zhotoviteľ dodá/zhotoví predmet zmluvy, špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy najneskôr 
do  20 týždňov odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska (miesto 
dodania/zhotovenia), ktoré bolo odovzdané dňa 10.05.2021.  

 

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                                                       48 906,99 EUR  
 4.2.2  20% sadzba DPH                                                                  9 781,40EUR 
 4.2.3  zmluvná cena vrátane DPH                                                 58 688,39EUR 
 slovom: päťdesiatosemtisícšesťstoosemdesiatosem eur a tridsaťdeväť centov s DPH,  

 z toho je: 

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

  cena bez DPH                32 049,84 EUR 
20% sadzba DPH           6 409,97 EUR 
cena vrátane DPH         38 459,81 EUR    

slovom: tridsaťosemtisícštyristopäťdesiatdeväť eur a osemdesiatjeden centov s DPH,                        
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b) cena za naviac práce v rozsahu dodatku č.1, t.j. rozpočet naviac prác podľa prílohy č. 2a 
k zmluve a k dodatku č. 1: 

cena bez DPH                 10 594,33 EUR 
20% sadzba DPH            2 118,87 EUR 

 cena vrátane DPH                                12 713,20 EUR                         
slovom: dvanásťtisícsedemstotrinásť eur a dvadsať centov s DPH, 
 
c) cena za naviac práce v rozsahu podľa prílohy č. 2b k zmluve a k dodatku č. 2: 

cena bez DPH                   6 262,82 EUR 
20% sadzba DPH            1 252,56 EUR 
cena vrátane DPH            7 515,38 EUR                           

slovom: sedemtisícpäťstopätnásť eur a tridsať osem 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. 2b –, ktorá pozostáva z troch dokumentov –1. 
Krycieho listu rozpočtu zo dňa 5.9.2021, 2. Rekapitulácie rozpočtu zo dňa 5.9.2021 a 3. 
Cenovej kalkulácie-rozpočtu-naviac prác zo dňa 5.9.2021. Príloha č. 2b tvorí 
neoddeliteľnú súčasť zmluvy a tohto dodatku. 

 
 

Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok č. 2 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.  

 

2. Tento dodatok č. 2 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. 
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4. Tento dodatok č. 2 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. 2 a zmluvy je:  

Príloha č. 2b – 1. Krycí list rozpočtu zo dňa 5.9.2021 
 2. Rekapitulácia rozpočtu zo dňa 5.9.2021 

   3. Cenová kalkulácia –rozpočet – naviac práce zo dňa 5.9.2021  
 
 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah dodatku je prejavom ich slobodnej vôle, dodatok č.2 
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 Bratislave dňa:  

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  

 
 
 
 

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

       Ing. Juraj Káčer           Ing. Genc Prebreza 

      generálny riaditeľ                       konateľ 
     Sociálnej poisťovne         ASAP – Group SK s. r. o. 
 

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

       Mgr. Martin Peczár 
               konateľ 
            ASAP – Group SK s. r. o. 
 
 
                                              
 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU NAVIAC PRÁC

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Bratislava

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

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

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpo čtové náklady v EUR

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

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

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

3 PSV Dodávky 17,34 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00 

4 Montáž 247,37 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 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 6 262,82 

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 6 262,82 1 252,56 

Objednávate ľ
25 7 515,38 

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00 

27 Kĺzavá doložka 0,00 

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00 

   

05.09.2021

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Sociálna pois ťovňa

Oprava kanalizácie - havária
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