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DODATOK č.2 
k 

ZMLUVE O DIELO  
 

                                                                     číslo zmluvy objednávateľa: 7-638/2018  
                                                                       číslo zmluvy zhotoviteľa: 2018/11/041 

uzatvorenej podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov na stavbu: 

 
„ODSTRÁNENIE OBJEKTU UBYTOVNE – UNIMO H“  

 
 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

1. Objednávateľ:  
Žilinská univerzita v Žiline

Sídlo:                                             Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Zastúpený: 
Oprávnený rokovať 
vo veciach technických:  

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor 
 
Ing. Milan Malcho 

IČO:                                               00397 563 
DIČ:                                               2020677824
IČ DPH 
Bankové spojenie: 

SK 2020677824 
Štátna pokladnica

IBAN:                                            SK 
SWIFT:                                          SUBASKBX 
Číslo telefónu:                               +421 41 513 5101, 1702, +421 905 411 640 
Číslo faxu/mail 
Právna forma:                                verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách v znení neskorších predpisov ako verejná vysoká škola 
 

  
(ďalej len „objednávateľ“) 
 

 
2. Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:                            HASTRA s.r.o. 
Sídlo:                                              Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina 
Zastúpený:                                      Jozef Hanuliak, konateľ 
Oprávnený rokovať 
vo veciach technických:                 Ing. Radovan Čepela 
IČO:                                                31 606 296 
DIČ:                                                2020446098 
Bankové spojenie:                          VÚB Banka 

   IBAN:                                            SK 
   SWIFT:                                          SUBASKBX 
   Číslo telefónu:                               041/5091440 
   mail:                                               041/5091444/hastra@hastra.sk 
   Právna forma:                                Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri  
                                                           Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 1898/L                   
                                                   
 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Článok 2 
Predmet dodatku 

 
Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.11.2019 Zmluvu o dielo č. 7-638/2018, ktorej predmetom je dielo:  
Odstránenie objektu ubytovne – UNIMO H (ďalej len “Zmluva o dielo). Na základe vzájomnej dohody a v 
súlade s článkom 20 ods. 3 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvných podmienok z 
dôvodu potreby vykonania naviac prác – nepredvídané výdavky, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení 
náležitej starostlivosti vopred predvídať,a v súlade s článkom 4, bod 7, ods. c) Zmluvy o dielo ,a to 
nasledovne: 
 

1. Článok 3, bod 1  Zmluvy o dielo sa ruší a nahrádza týmto znením: 
 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa dielo – 
Odstránenie objektu ubytovne– UNIMO H súp. č. 8013, 8498 na pozemku parc. č. 5099/5, 5099/9 vedené 
Okresným úradom v Žiline na LV č. 111 v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 2 ocenený 
výkaz výmer a prílohy č. 2a ocenený výkaz výmer – práce naviac (nepredvídané výdavky). (ďalej len 
„dielo“). 
 

2. Článok 5 bod 2 Zmluvy o dielo sa ruší a nahrádza týmto znením: 
 
             Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je: 
             Cena celkom bez DPH:              285 249,26 eur 
             slovom: dvestoosemdesiatpäťtisícdvestoštyridsaťdeväťeur 26/100 centov  
             DPH:                                            57 049,85 eur                               
             slovom: päťdesiatsedemtisícštyridsaťdeväťeur 85/100 centov  
             Cena celkom s DPH:                  342 299,11 eur 
             slovom: tristoštyridsaťdvatisícdvestodeväťdesiatdeväťeur 11/100 centov 
 
Celková cena za zhotovenie predmetu zmluvy pozostáva z: 
a) Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bez započítania naviac prác uvedených v prílohe č. 2a 
             Cena bez DPH:  248 067,42 eur 
 slovom: dvestoštyridsaťosemtisícšesťdesiatsedemeur 42/100 centov 
 DPH:   49 613,48 eur 
 slovom: štyridsaťdeväťtisícšestotrinásťeur 48/100 centov 
 Cena s DPH:              297 680,90 eur 
 Slovom: dvestodeväťdesiatsedemtisícšestoosemdesiateur 90/100 centov 
 
b) Cena za naviac práce uvedené v prílohe č. 2a 
             Cena bez DPH:  37 181,84 eur 
             slovom: tridsaťsedemtisícstoosemdesiatjedeneur 84/100 centov  
             DPH:                               7 436,37 eur 
             slovom: sedemtisícštyristotridsaťšesťeur 37/100 centov 
             Cena s DPH:                  44 618,21 eur 
             slovom: štyridsaťštyritisícšestoosemnásťeur 21/100 centov 
 

3. Článok 20 bod 6 Zmluvy o dielo sa ruší a nahrádza týmto znením: 
 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
Č.1 Zoznam poddodávateľov 
Č.2 Ocenený výkaz výmer predmetu diela (aj v xls. podobe na CD) 
Č.2a Ocenený výkaz výmer – práce naviac (nepredvídané výdavky)  
Č.3 Harmonogram uskutočnenia stavebných prác  
 

4. Článok 4 bod 2 Zmluvy o dielo sa ruší a nahrádza týmto znením: 
 

1. Realizácia stavby: 
a)   celkové začatie: najneskôr do 5 dní po odovzdaní staveniska 
b) celkové ukončenie: do 05.04.2019  
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      2.1 Začatie a ukončenie stavebných prác je uvedené v harmonograme  prác, ktorý je  prílohou č.3 
tejto zmluvy. 

 
Úplné znenie Prílohy č.3  Zmluvy o dielo 7-638/2018 so zapracovanými zmenami  nahrádza pôvodnú 
Prílohu č.3 Zmluvy o dielo. 
 

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené. 
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia dodatku č. 2 

 
1. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo. 
2. Dodatok č. 2 nadobúda nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že uzatvárajú Dodatok č.1 na základe pravej, vážnej a slobodnej vôle, 

Dodatok č. 2 si prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho obe zmluvné 
strany podpisujú. 

4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6-ich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy dostane objednávateľ a 2 
rovnopisy zhotoviteľ. 

5. Príloha č.3 a príloha č. 2a ocenený výkaz výmer – práce naviac (nepredvídané výdavky) je súčasťou 
tohto dodatku. 

 
 

V Žiline, dňa:                                                                                       V Žiline, dňa : 
 

Objednávateľ:                                                                                      Zhotoviteľ: 
 
 
 

...................................................................                                     ..................................................... 
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.                             Jozef  Hanuliak 

                               rektor                            
konateľ



 

 

 


