
 
Centrálne číslo zmluvy: 534/2022 

 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 273/2022 

na zhotovenie stavby,   
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 

Čl. 1. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1. Objednávateľ                         : MESTO TRNAVA 
          Hlavná 1 
          917 71 Trnava                                                        
zastúpený            : JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
Osoby oprávnené na konanie vo veciach  
a) zmluvných      : JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
b) technických       : Ing. Dušan Béreš 
c) technický dozor  investora    : Ing. Peter Vopát 
    v priebehu realizácie      : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku 
d) prevzatia Diela       : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku  
e) rozhodovať o zmenách a prácach naviac, 
    ktoré majú za následok zvýšenie 
    dohodnutej ceny      : podľa bodu1. písm.  a + b tohto článku 
Bankové spojenie        : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu        : SK23 1111 0000 0066 0347 4034 
IČO         : 00 313 114  
DIČ        : 2021175728 
číslo telefónu       : 033/3236134  
e-mail        : dusan.beres@trnava.sk 
 
 
 
2. Zhotoviteľ                : CS, s.r.o. 
          Strojárenská 5487 
          917 02 Trnava 
zastúpený        : Ing. Igor Baďura, konateľ 
          Ing. Miroslav Marcian, PhD., konateľ 
Osoby oprávnené na konanie vo veciach  
a) zmluvných       : Ing. Igor Baďura 
b) technických       : Ing. Juraj Halmo 
c) stavbyvedúci       : Ing. Juraj Halmo 
Bankové spojenie       :  
číslo účtu        :  
Bankové spojenie       :  
           
číslo účtu        :  
IČO         : 44101937 
DIČ         : 2022578954 
číslo telefónu       : 033/2933290 
E-mail        : cstt@cstt.sk 
 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s „objednávateľom“ ďalej len „zmluvné strany“) 

mailto:dusan.beres@trnava.sk
mailto:cstt@cstt.sk


 
Centrálne číslo zmluvy: 534/2022 

 
Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody v zmysle ustanovenia čl. 9 Zmluvy o dielo cčz. 273/2022 
zo dňa 21.03.2022 menia Zmluvu o dielo č. 273/2022 nasledovne: 

 
Čl. 2. 

PREDMET DODATKU 
 

1. V článku 4. CENA DIELA ods. 4.1 sa pôvodné znenie nahrádza znením: 
 
„Cena Diela je  stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán a podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov vo výške 94 576,28 eur s DPH, deväťdesiatštyritisícpäťstosedemdesiatšesť 
eur dvadsaťosem centov s DPH.“   

 
Odôvodnenie zmeny: 
Na zhotovenie predmetnej stavby nebolo potrebné niektoré práce realizovať v pôvodnom navrhovanom 
rozsahu. 

 
Čl. 3. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti. 
2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú 

ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú. 
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha: 

- Zmenový list č. 1 
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho päť rovnopisy dostane Objednávateľ 

a jeden rovnopis dostane Zhotoviteľ. 
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po zverejnení na CRZ v zmysle platnej legislatívy SR. 
6. Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa .................... 2022. 

 
 
 
Prílohy: Zmenový list č. 01 
 
 
 
V Trnave, dňa ........................2022                                        V Trnave, dňa .......................2022 
   
 
 
 
 
 
.......................................................                                             ......................................................... 
    JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.                              Ing. Igor Baďura, konateľ, v.r. 
                  objednávateľ                                                                                        zhotoviteľ 
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a. Názov 

výkresu:

b. 

Označenie 

výkresu:

c. Dátum 

vydania 

výkresu:

požiadavka 

objednávateľa

Zdôvodnenie zmeny:

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

chyba v projektovej 

dokumentácii

chyba zhotoviteľa

nepredvídateľné 

okolnosti

iné: 1,2

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo 273/2022 Ev. číslo Zhotoviteľa

CS, s.r.o. Dátum vydania 

zmenového listu

Názov časti stavby 

dotknutej zmenou 

(vrátane čísla SO 

alebo PS)

Odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste

                     Mesto Trnava             

   

                     

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo 273/2022 Zmenový list číslo

Mesto Trnava
Ev.číslo Objednáteľa

Popis zmeny technického riešenia:

1 - na zhotovenie spevnených plôch a odvodnenia parkoviska nebolo potrebné niektoré práce realizovať v pôvodne navrhovanom rozsahu.

vyššia moc

2 - naviac práce z dôvodu prespádovania chodníka



Názov 

objektu

Poradové č. 

položky vo 

výkaze 

výmer

Názov položky Jedn

.

Množstvo Jednotková 

cena 

Celkom bez 

DPH

0,00

Názov 

objektu

Poradové č. 

položky vo 

výkaze 

výmer

Názov položky Jedn

.

Množstvo Jednotková 

cena 

Celkom bez 

DPH

SO 01 3
Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva 

spevňov. kamenivom, hr.do 200mm,  -0,34000t   m2 -94,900 1,400 -132,86

SO 01 4
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.200 do 300 mm,  -0,40000t   m2 -36,500 1,800 -65,70

SO 01 5
Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou 

činnosťou zhotovenie   m2 -40,000 2,000 -80,00

SO 01 6
Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou 

činnosťou odstránenie   m2 -40,000 1,000 -40,00

SO 01 7
Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 mm s rozprestrením a 

zhutnením, hr.po zhutnení 220 mm   m2 -120,450 7,000 -843,15

SO 01 8 Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením 

a zhutnením, CBGM,hr.po zhutnení 180 mm   
m2 -43,500 13,500 -587,25

SO 01 10
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve do 0,40  kg/m2   m2 -66,000 0,550 -36,30

SO 01 12 Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžkový AC L 22 hr.60 mm   m2 -66,000 14,400 -950,40

SO 01 22
Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou 

z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka   m -6,000 15,500 -93,00

SO 01 23 Obrubník cestný rovný 100x26x15 cm   ks -6,280 3,900 -24,49

SO 01 24
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z 

betónu prostého tr. C 10/12,5   m3 -0,216 51,000 -11,02

SO 01 25 Škáry v cestnom kryte vyplnené asfaltovou páskou   m -91,000 2,100 -191,10

SO 01 26 Asfaltové tesniace pásky 40,x4 mm   m -100,400 1,200 -120,48

SO 01 29
Vložka pod  asfalt.bet. vrstvu  z rohože utkanej zo 

sklenených vlákien   m2 -66,000 0,100 -6,60

SO 01 30
Sklovláknitá výstužná mreža do asfaltových vrstiev vozoviek 

100 kN/m GlasGrid 8501   m2 -72,600 0,900 -65,34

SO 01 32
Dočasné premostenie oceľovou platňou 1,5x2,5 m 

(prenájom, doprava, montáž a demontáž)   deň -50,000 3,000 -150,00

SO 02 1 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 -34,040 12,00 -408,48

SO 02 2 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 -6,312 12,00 -75,74

SO 02

4 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   
m3 -63,378

4,00

-253,51

SO 02

5

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   
m3 -190,134

0,40

-76,05

SO 02
6 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 -63,378

5,00
-316,89

SO 02 7 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 -63,378 0,80 -50,70

SO 02
8

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t -107,743
15,00

-1 616,15

SO 02
9

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   m3 -20,183
7,00

-141,28

SO 02 10 Štrkodrva frakcia 0-63 mm   t -34,311 14,000 -480,35

SO 02
11

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny   m3 -7,192
8,00

-57,54

SO 02 12 Štrkopiesok frakcia 0-22 mm   t -12,626 16,000 -202,02

SO 02
32

Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná 

alebo prechodová TZS   ks -2,000
35,00

-70,00

Zmena Ceny diela:

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu

Spolu

Odpočet - Nerealizované položky



SO 02
33

Betónová šachtová skruž TZS 5/10, DN 1180, dĺžka 500 

mm, hr. steny 90 mm   ks -2,000 54,000 -108,00

-7 254,40

Názov 

objektu

Poradové č. 

položky vo 

výkaze 

výmer

Názov položky Jedn

.

Množstvo Jednotková 

cena 

Celkom bez 

DPH

SO 01 2
Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých,  -

0,23000t   
m 20,000 3,000 60,00

60,00

-7 194,40

Čiastkove 

plnenie 

číslo

Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela

Zmena celkového termínu ukončenia diela
Popis Pôvodný 

termín

Nový termín

Zmena termínov čiastkových plnení

Popis čiastkového plnenia Pôvodný 

termín

Nový termín

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady

Spolu

Prípočet - Nové položky

Zmena termínov plnenia diela:

Spolu



Zmenu 

navrhuje:

 

Dátum:  9.6.2022

Podpis: Ing. Jaroslav Lenghardt, v.r.

Dátum:  9.6.2022

Podpis: Ing. Jaroslav Lenghardt, v.r.

 
 

Dátum:  9.6.2022

Podpis: Ing. Jaroslav Lenghardt, v.r.

 

Dátum:

Podpis:

 

Dátum: 9.6.2022

Podpis: Erika Polešenská, v.r.

Vyjadrenie 

TDI: 

 

Dátum: 9.6.2022

Podpis: Ing. Peter Vopát, v.r.

 

Dátum: 9.6.2022

Podpis: Ing. Dušan Béreš, v.r.

Prílohy zmenového listu:  

Vyjadrenie 

objednáteľa: 

Zmenový list je vypracovaný v súlade si ZoD cčz: 273/2022 Čl. 9 ZMENY ZMLUVY 

Zmenový list vyhotovil: 

Vyjadrenie zhotoviteľa: 

Vyjadrenie gestora PD: 

Vyjadrenie projektanta: 


