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  Dodatok č. 1 k  
Zmluve o dielo č. Z/2022/436/I/RUK/OCOZ 

 
uzatvorený v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a v súlade so zákonom č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
ďalej len „Dodatok“  

medzi zmluvnými stranami: 
 
 
 

Objednávateľ:  
Názov: Univerzita Komenského v Bratislave 
Sídlo: Šafárikovo nám. Č. 6, 818 06 Bratislava  
Korešpondenčná adresa: Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1 
Štatutárny orgán: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor 
IČO: 00 397 865 
DIČ: 2020 84 53 32 
IČ DPH: SK2020845323 
  
(ďalej len „objednávateľ“)  
 
 
 
Zhotoviteľ: 
Názov: SimKor s.r.o. 
Sídlo: Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica 
IČO: 36 014 354 
DIČ: 2020066180 
IČ DPH: SK2020066180 
Zapísaný v:  OR OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vl. č. 3980/S 
Zastúpený: Miloš Šimek, konateľ 
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s. 
IBAN: SK60 0200 0000 0018 1129 3059 
 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)  
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Článok I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 10.3.2022 Zmluvu o dielo č. Z/2022/436/I/RUK/OCOZ ako výsledok 
verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dažďová kanalizácia, oplotenie a úpravy UVZ 
Richňava“ (ďalej len „Dielo“).  

1.2 Z dôvodu vzniku potreby vykonania naviac prác a z dôvodu nezrealizovania niektorých prác 
uzatvárajú zmluvné strany v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní tento Dodatok 
č. 1 k Zmluve.  

   
 

Článok II. 
PREDMET DODATKU  

2.1 Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní dohodli na vykonaní 
naviac prác, ktoré neboli zahrnuté do pôvodného rozsahu Diela, neboli zmluvným stranám pri 
uzatváraní zmluvy známe a zmluvné strany ich nevedeli a nemohli objektívne predvídať ani pri 
vynaložení náležitej starostlivosti, a zároveň nemenia charakter zmluvy. 

2.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli na nezrealizovaní niektorých prác, ktoré boli pôvodne zahrnuté 
do rozsahu Diela, ale počas realizácie Diela zanikla požiadavka ich realizovať.  

2.3 Naviac práce nevyhnutné na realizáciu Diela a menej práce, ktoré nebudú realizované, sú 
špecifikované a ocenené v Prílohe č. 1 – Výkaz výmer naviac prác a menej prác, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. 

2.4 V článku 3 bod 3.1 Zmluvy sa mení prvá veta a znie: 

„Termín odovzdania diela je stanovený v lehote do 7 týždňov odo dňa zaslania elektronickej 
výzvy na začatie prác objednávateľom.“ 

2.5 Z dôvodu zmeny rozsahu Diela sa zmluvné strany dohodli na zmene ceny Diela, a preto mení 
ustanovenie Článku 4 bod 4.2 Zmluvy a znie: 

„4.2 Celková cena diela uvedeného v čl. 2 ods. 1 tejto zmluvy je v zmysle Prílohy č. 1:  
cena Diela bez DPH        65 713,89 EUR  
DPH 20%           13 142,78 EUR  
cena Diela celkom s DPH       78 856,67 EUR“.  

2.6 V ostatných ustanoveniach sa Zmluva v platnom a účinnom znení nemení.  

 
 

Článok III. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a jeden 
zhotoviteľ.  

3.3 Zmluvné strany si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a ako osoby oprávnené zaväzovať 
zmluvné strany slobodne a vážne podpísali.  
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3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:  

Príloha č. 1: Výkaz výmer naviac prác a menej prác 
 

 
 
 

 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  
 
 
V Bratislave , dňa     V Banskej Štiavnici, dňa  
 
 
......................................................    ............................................................... 
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.            Miloš Šimek 
                      rektor       konateľ 


