
Dodatok č. 5 
k Zmluve o dielo č. 2019/2200/4320 

uzavretej dňa 07.01.2020, v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.02.2021, dodatku č. 2 zo dňa 
23.11.2021, dodatku č. 3 zo dňa 21.12.2021 a dodatku č. 4 zo 18.03.2022. 

1.1 Objednávateľ: 
Sídlo: 
štatutárny orgán: 
IČO : 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 
IBAN: 
BIC: 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava 
Ing. Vladimír Kollár, generálny riaditeľ štátneho podniku 
00 156 752 
2020480198 
SK2020480198 
Tatra banka, a.s. 
2921123848/1100 
SK45 1100 0000 0029 2112 3848 
TATRSKBX 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Pš, vložka č.: 32/B 
(ďalej len „objednávateľ') 

1.2 Zhotoviteľ: 

Sídlo: 
štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ : 
IČ DPH: 
IBAN: 
BIC: 

STABIL, a.s. 
Námestie Hrdinov 5, 010 03 Žilina 
Jozef Čuraj, predseda predstavenstva 
36 378 844 
2020102073 
SK2020102073 
SK16 0900 0000 0050 2980 4056 
GIBASKBX 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10076/L 
(ďalej len „zhotoviteľ" a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany") 

Zmluvné strany uzatvori li dňa 07.01.2020 Zmluvu o dielo č . 2019/2200/4320 (ďalej len 
.. zmluva"), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo pod názvom: "VD Žilina -
Administratívna budova, p.č. 2103/69 - realizácia stavby", bližšie špecifikované v bode 2.2 článku II. 
zmluvy (ďalej aj l~n „dielo"), a zhotovené dielo protokolárne odovzdať objednávateľovi a záväzok 
objednávateľa za riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatiť cenu pod ľa článku IV. zmluvy, v znení 
dodatku č. 1 zo dňa 15.02.2021, dodatku č. 2 zo dňa 23.11.2021, dodatku č. 3 zo dňa 21.12.2021 
a dodatku č. 4 zo dňa 18.03.2022. 

Pri inštalácii 4 ks vonkajších kamier na stožiaroch objednávateľ zistil, že zhotoviteľ zamenil 
požadovaný typ kamier a nahradil ich bez súhlasu objednávateľa kamerami iného typu. Objednávateľ 
uvedené kamery neprevzal. Počas zabezpečovania inštalácie pôvodne požadovaných kamier v zmysle 
zmluvy a DRS vypracovanej na základe bodu 2.2.1.1 článku II. zmluvy sa ale zistilo, že pôvodne 
požadované kamery sú už ale morálne zastarané, nakoľko: 

• nespÍňajú všetky požiadavky na parametre pôvodne naprojektovaných kamier, 
• nemajú aktuálne požadovanú kva litu obrazu, 
• nepodporujú aktuálne požadované spracovanie obrazu, 
• sú už výbehový typ, ktorý sa nevyrába, dajú sa kúpiť už len posledné zásoby na skladoch 
• nie je garantovaná dlhodobá podpora od výrobcu. 

Vzhľadom na uvedené, objednávateľ po dohode so zhotoviteľom aktualizoval požadovaný typ 4 kamier 
za vyššiu cenu, ktoré poskytujú komplexnú funkcionalitu a kompatibilitu s aktuálne inovovanými 
kamerovými systémami, majú vyššiu kvalitu obrazu pri nižšom toku dát a jedná sa o aktuá lne vyrábané 
typy kamier. Zmluvné strany sa zároveň dohodl i, že do až do momentu dodávky a inštalácie nových 
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kamier požadovaného typu po aktualizácii objednávateľom zostávajú zhotoviteľom pôvodne dodané 
kamery namontované na stožiaroch a sú funkčné a demontujú sa až v termíne montáže a sfunkčnenia 
nových kamier. · 
Z vyššie uvedeného dôvodu sa zmluvné strany v súlade s bodom 15.3 článku XV. zmluvy dohodli na 
uzatvorení tohto dodatku č. 5 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 5"), ktorým sa mení zmluva nasledovne: 

Článok II. 
Predmet Dodatku č. 5 

2.1 V článku II. zmluvy - Predmet zmluvy - sa dopÍňa znenie bodu 2.2.2.44, a to tak, že sa dopÍňa 
o bod 2.2.2.44.1 v nasledovnom znení: 

„2.2.2.44.1 Nahradenie 4 ks kamier pôvodne požadovaných objednávateľom v zmysle 
pôvodnej DRS podľa bodu 2.2.1.1 zmluvy za 4 ks kamier požadovaného typu 
v zmysle Zmenového listu č. 7 dokumentácie k dielu, ktoré poskytujú komplexnú 

- funkcionalitu a kompatibilitu s aktuálne inovovanými kamerovými systémami." 

2.2 V článku III. zmluvy - Termíny a miesto plnenía - sa mení znenie bodu 3 .1, a to tak, že sa v celom 
rozsahu nahrádza novým nasledovným znením: 

„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa článku /J. tejto zmluvy do 30 mesiacov odo 
dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy." 

2.3 V článku IV. zmluvy - Cena - sa mení pôvodné znenie bodu 4.1, a to tak, že sa v celom rozsahu 
nahrádza novým nasledovným znením: 

„4.1 Cena bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu článku II. tejto zmluvy je stanovená v zmysle 
zákona č. 18/1996 z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vykonávacej vyhlášky 
MF SR k zákonu o cenách č. 87 /1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, v zmysle 
Uznesenia vlády. SR č. 653 k zvýšeniu transparentnosti verejného obstarávania 
z 24.09.2010 a na základe výsledku elektronickej aukcie, a to vo výške: 

Cena podľa zmluvy 1 496 OOO,- eur bez DPH 
Cena podľa Dodatku č. 1 1 313 090,- eur bez DPH 
Cena podľa Dodatku č. 2 1 365 145,- eur bez DPH 
Cena navýšenia za aktualizovaný požadovaný typ 2 469,48 eur bez DPH 
4 ks kamier podľa Dodatku č. 5 
Cena celkom 1 367 614,48 eur bez DPH 

(slovom: jeden milión tristošesťdesiatsedemtisícšesťstoštmásť eur a štyridsaťosem 
eurocentov) bez DPH." 

2.4 V článku V. zmluvy - Platobné podmienky - sa mení pôvodné znenie bodu 5.4, a to tak, že sa v 
celom rozsahu nahrádza novým nasledovným znením: 

„5.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať z každej doručenej faktúry s výnimkou faktúry 
za práce a dodanie tovaru v zmysle bodu 2.2.2.44.1 zmluvy čiastku vo výške 10 % 
z fakturovanej ceny bez DPH, ktorá bude uvoľnená do 30 dní odo dňa odovzdania 
a prevzatia diela ako celku bez vád a nedorobkov (nezahŕňajúc bod 2.2.2.44.1 článku 
II. zmluvy), nie však skôr, ako uplynie splatnosť konečnej faktúry za dielo." 
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Článok III. 
Záverečné ustanovenia Dodatku č. 5 

3.1 Dodatok č. 5 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nebolí 
Dodatkom č. 5 dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené. 

3 .2 Dodatok č. 5 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva 
rovnopisy . . 

3 .3 Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po drii jeho zverejnenia v zmysle § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. _ 

3.4 Nakoľko objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom . 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informáciQ 
v znení neskorších predpisov, zmluvné strany súhlasia s tým, že Dodatok č. 5 (vrátane údajov o 
bankovom spojení a čísle účtu zmluvných strán uvedených v článku 1. tohto Dodatku č. 5) 
a daňové doklady súvisiace s Dodatkom č. 5 budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre 
povinne zverejňované zmluvy ukladá zákon 6 slobodnom prístupe k informáciám vo svojom 
ustanovení§ 5a a § 5b. Za tým účelom zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na vykonanie 
potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov. 

3 .5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 5 pred jeho podpísaním prečítali , jeho obsahu 
porozumeli, ich spôsobilosť uzavrieť Dodatok č . 5 nie je n ičím obmedzená, Dodatok č. 5 
uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

3.6 Zmluvné strany prehlasujú, že podpísaním tohto Dodatku č. 5 sa považujú všetky nároky 
zhotoviteľa súvisiace alebo vyplývajúce mu z tejto zmluvy alebo akékoľvek práva a záväzky 
s nimi súvisiace, za riadne, v plnom rozsahu vysporiadané a v budúcnosti si zhotoviteľ nebude 
voči objednávateľovi žiadnym spôsobom uplatňovať akékoľvek ďalšie nároky. 

v Bratislave dňa 

Objednávateľ: 

VODOHOSPODÁRS 
ŠTÁTNY PODNIK 

Ing. Vladimír Kollár 
generálny riaditeľ štátneho podniku 
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V Bratislave dňa jf. ~ ?._ozz 
Zhotoviteľ: 




