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Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo zo dňa 15.07.2022 

 medzi zmluvnými stranami: 

 
Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj  

Zastúpený: Mgr. Jozef Viskupič, predseda  

Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava  

IČO: 37 836 901  

DIČ: 2021628367 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica  

Číslo bežného účtu IBAN:   SK18 8180 0000 0070 0050 1106 

Zástupca  

vo veciach zmluvných: Mgr. Ľuboš Krajčír, Peter Sedláčik 

vo veciach technických: Peter Sedláčik 

(ďalej len ako „Objednávateľ“ alebo „Trnavský samosprávny kraj“) 

a 

Zhotoviteľ:  GIT, s. r. o.  
Zastúpený:  Lukáš Valo, konateľ  
Sídlo:  Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové  
IČO:  44 243 481  
DIČ:  2022663016  
IČ DPH: SK2022663016  
Bankové spojenie:  Tatra banka, a. s.  
Číslo účtu:  SK72 1100 0000 0026 2400 8288  
Zástupca  

vo veciach zmluvných: Marián Valo, konateľ 

vo veciach technických: Marián Valo, konateľ 

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: 

 Sro, Vložka číslo: 22344/T 

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)  
(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“) 

 
Preambula 

 
1. Zdravá župa, s. r. o., Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 53 708 997 (ďalej tiež 

ako „Zdravá župa“) ako Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 15.07.2022 
Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je vykonanie diela: 
„Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov 
pre zdravotnícke zariadenie“ (ďalej tiež ako „dielo“).  

 
2. Dňa 09.09.2022 uzatvorili Zdravá župa ako pôvodný Objednávateľ a Prevodca, 

Trnavský samosprávny kraj ako nový Objednávateľ a Nadobúdateľ, a Zhotoviteľ 
Dohodu o prevode práv a povinností zo zmluvy (ďalej len ako „dohoda“), na 
základe ktorej Zdravá župa ako pôvodný Objednávateľ bezodplatne previedla 
všetky svoje práva a povinnosti vyplývajúce jej ako Objednávateľovi zo zmluvy na 
Trnavský samosprávny kraj so súhlasom Zhotoviteľa. Trnavský samosprávny kraj 
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touto dohodou prebral na seba všetky práva a povinnosti Objednávateľa a stal sa 
namiesto Zdravej župy zmluvnou stranou zmluvy. Dohoda sa stala účinnou dňa 
13.09.2022.   

 
3. Počas realizácie stavebných prác v zmysle zmluvy vznikla potreba vykonania 

naviac prác. Naviac práce sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 
tohto dodatku a možno ich rozdeliť na dve skupiny: 

a) naviac práce, ktoré neboli zmluvným stranám známe pri podpise zmluvy 
a ich vykonanie je nevyhnutné pre dokončenie diela, pričom ich potreba 
vyplynula z postupu stavebných prác, súčasného technického stavu stavebných 
objektov a stavebných konštrukcií po ich odkrytí pri vykonávaní diela (napr. po 
začatí búracích prác bol dodatočne zistených rozsah opráv, dobúrania 
a realizácia prestupov cez konštrukcie, vrátane odvozu sute a k tomu 
prislúchajúcich prác, zmena požiarnych úsekov vyplývajúcich z nových 
skutočností, ktoré vznikli v priebehu rekonštrukcie), o čom svedčia zápisy 
v stavebnom denníku (ďalej tiež ako „nevyhnutné naviac práce“). Tieto 
nevyhnutné naviac práce Zhotoviteľ ocenil na 21 000,94 Eur bez DPH (slovom 
dvadsaťjedentisíc eur deväťdesiatštyri centov), pričom podrobnejší rozpočet 
jednotlivých nevyhnutných naviac prác je obsiahnutý v Prílohe č. 1 tohto dodatku.  
 
V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
ako „zákon o verejnom obstarávaní“) zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú 
zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak 
potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri 
vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter 
zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. V zmysle § 18 ods. 5 zákona 
o verejnom obstarávaní touto zmenou nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia 
o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 
zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa predchádzajúcej vety sa 
vzťahuje na každú zmenu. Opakované zmeny zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov 
podľa zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Nevyhnutné naviac práce vyplynuli z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri 
vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter 
zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Cena 
naviac prác podľa tohto písmena taktiež neprekročí 50 % hodnoty pôvodnej 
zmluvy v súlade s § 18 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. 
  
b) naviac práce vyžadované zo strany Objednávateľa po podpise zmluvy, 
ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 2 tohto dodatku (ďalej tiež ako 
„objednané naviac práce“). Tieto objednané naviac práce Zhotoviteľ ocenil na 
27 705,35 Eur bez DPH (slovom dvadsaťsedemtisícsedemstopäť eur tridsaťpäť 
centov), pričom podrobnejší rozpočet jednotlivých objednaných naviac prác je 
obsiahnutý v Prílohe č. 2 tohto dodatku.  
 
V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú 
dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového 
verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako 
finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20220801#paragraf-5.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20220801#paragraf-5.odsek-7
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5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty 
pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie 
stavebných prác. 
 
Objednané naviac práce boli požadované zo strany Objednávateľa nad rozsah 
pôvodne zazmluvnených prác, pričom hodnota všetkých zmien je nižšia ako 
finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a zároveň je 
nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na uskutočnenie 
stavebných prác v súlade s § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
4. Naviac práce podľa ods. 3 písm. a) a b) neboli predmetom pôvodnej zmluvy 

a neboli zahrnuté ani do pôvodného rozpočtu stavebných prác. Celkovo 
Zhotoviteľ ocenil všetky naviac práce na 48 706,29 Eur bez DPH, t. j. 58 447,55 
Eur s DPH (slovom päťdesiatosemtisíc štyristoštyridsaťsedem eur päťdesiatpäť 
centov), pričom Príloha č. 3 tohto dodatku obsahuje rekapituláciu všetkých naviac 
prác a rozdiel v cene diela. 

 
5. V zmysle čl. XVI. ods. 16.2 zmluvy je zmluvu možné meniť len obojstranne 

odsúhlasenými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán a len 
v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom o verejnom 
obstarávaní, na základe čoho sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto 
Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len Dodatok č. 1“) v nasledujúcom znení:   

 

I.  
Predmet Dodatku č. 1 

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán o realizácii naviac 
prác uvedených v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 tohto Dodatku č. 1 a potrebných pre 
dokončenie diela, ktoré je predmetom zmluvy, ako aj úhrada ceny naviac prác 
a určenie lehoty na ich uskutočnenie.  
 

II. 
Cena naviac prác a platobné podmienky 

 
1. Cena všetkých naviac prác je dohodou zmluvných strán určená vo výške: 

48 706,29 Eur bez DPH, t. j. 58 447,55 s DPH (slovom 
päťdesiatosemtisícštyristoštyridsaťsedem eur päťdesiatpäť centov).  

2. Cenu za uvedené naviac práce uhradí Objednávateľ spoločne s pôvodnou cenou 
za dielo uvedenou v čl. IV. ods. 4.1 zmluvy, tzn. že celková cena za dielo 
spoločne so všetkými naviac prácami predstavuje 435 704,95 Eur s DPH (slovom 
štyristotridsaťpäťtisícsedemstoštyri eur deväťdesiatpäť centov), pričom platobné 
podmienky úhrady ceny za dielo bližšie upravuje čl. VI. zmluvy, ktorý sa použije 
aj na úhradu zvýšenej ceny za dielo vrátane naviac prác.   

 
III. 

Lehota na realizáciu naviac prác 
 

1. Realizácia nevyhnutných naviac prác je podstatná pre riadne dokončenie 
pôvodne zazmluvnených stavebných prác, čo si vyžaduje prerušenie plynutia 
lehoty na vykonanie stavebných prác v zmysle čl. V. ods. 5.1 zmluvy po dobu 14 
kalendárnych dní. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20220801#paragraf-5.odsek-7
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20220801#paragraf-5.odsek-2
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2. Počas realizácie nevyhnutných naviac prác neplynie lehota na realizáciu diela 
v zmysle čl. V. ods. 5.1 zmluvy. Zostávajúca lehota na zrealizovanie diela v trvaní 
1 deň bude opäť plynúť po ukončení realizácie nevyhnutných naviac prác.  

 
 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú 

zachované a nezmenené.  

2.  Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom  prístupe k informáciám v znení neskorších 

predpisov.  

3.  Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa 

a 2 rovnopisy pre Objednávateľa. 

4.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, 

nebol dohodnutý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, uzatvára sa 

z vlastnej vôle, slobodne, určite, vážne a zrozumiteľne, na znak čoho ho 

podpisujú: 

 
V Trnave, dňa: 23.09.2022   V Trnave, dňa: 23.09.2022   

        Za Zhotoviteľa:                                                     Za Objednávateľa:  
 
 
 

                   v.r.                                                                                v.r. 
––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––– 
        Lukáš Valo, konateľ                 Mgr. Jozef Viskupič, predseda 
   
 
 
Prílohy:  
 
Príloha č. 1 – Špecifikácia a rozpočet nevyhnutných naviac prác 
Príloha č. 2 -  Špecifikácia a rozpočet objednaných naviac prác 
Príloha č. 3 – Rekapitulácia naviac prác a rozdiel v cene diela 
 


