
 

 strana 1/3  

Číslo objednávateľa: 261/2019/AXNV 
 

DODATOK Č. 1 k  
ZMLUVE   O DIELO  č. 84/2019/AXNV 

uzavretá  
podľa ust. §-u 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

(ďalej ako „Dodatok“) 
 

I. Zmluvné strany 
 
Objednávateľ:     agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 
Zastúpený:    Ing. Branislav Borsuk, riaditeľ 
Sídlo:      Výstavná 4, 949 01 Nitra 
Zápis:     OR OS Nitra, oddiel: Pš, vložka č. 10007/N 
IČO:     36 855 642 
IČ DPH:     SK2022506651 
Bankové spojenie:   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka  

zahraničnej banky 
IBAN:     SK85 1111 0000 0066 0731 7028 
 Osoby oprávnené rokovať:  
vo veciach zmluvných:   Ing. Branislav Borsuk  

vo veciach technických:   Roman Penzeš  
Zástupcovia objednávateľa na stavbe:  
vo veciach vykonávania diela:  Roman Penzeš  

vo veciach prevzatia diela:   Roman Penzeš  

vo veciach odsúhlasovania  
daňových dokladov:   Ing. Branislav Borsuk  

(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 
Zhotoviteľ:     AB – STAV, s.r.o. 
Zastúpený:     Dávid Borbély, konateľ 
Sídlo:      Malý Cetín 157, 951 07 Malý Cetín  
Zápis:      OR OS Nitra, odd. Sro, vl.č. 13387/N 
IČO:      36 548 707 
DIČ:      2020154246 
IČ DPH:     SK2020154246 
Bankové spojenie:    SLSP a.s. 
IBAN:     SK29 0900 0000 0023 1986 5233 
 Osoby oprávnené rokovať:  
vo veciach zmluvných:  Ing. Struhár Imrich  

vo veciach technických:  Szusztor Josef  
Zástupcovia zhotoviteľa na stavbe:  
vo veciach vykonávania diela:  Szusztor Josef  

vo veciach prevzatia diela:   Szusztor Josef  

vo veciach odsúhlasovania  
daňových dokladov:   Ing. Dávid Borbély 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
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II. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
2.1. Dňa 06.03.2019 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 84/2019/AXNV, 

ktorej predmetom je dodanie diela na stavbe: „Rekonštrukcia v pavilónoch F a K, protipožiarne 
rebríky pre pavilóny A, B a C“, a ktorá bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 
28.03.2019 pod CRZ ID: 3961644, v dôsledku čoho nadobudla účinnosť dňa 29.03.2019.  

2.2. Nakoľko po uzatvorení Zmluvy došlo k potrebe vykonania doplňujúcich prác týkajúcich sa Diela 
a to elektroinštalácie a vykurovania, pričom sa nemení charakter zmluvy, nové verejné 
obstarávanie alebo zmena dodávateľa by spôsobila Objednávateľovi významné ťažkosti 
a hodnota všetkých zmien je nižšia ako limity určené v § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní, sa zmluvné strany  dohodli na zmene Zmluvy tak, ako je uvedené 
v tomto Dodatku ďalej. 

 
III. PREDMET  DODATKU 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa vymazáva znenie bodu 2.3. Zmluvy 
a nahrádza sa novým znením a to: 

2.3. Špecifikácia predmetu Diela je daná najmä: 
- vo výkaze výmer pre rekonštrukciu ženských a mužských toaliet v pavilónoch F a K; 
- vo výkaze výmer pre modernizáciu vstupu do pavilónu F; 
- vo výkaze výmer pre protipožiarne rebríky pre pavilóny A, B a C;  
- v rozpočte naviac prác. 
 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa vymazáva znenie bodu 4.1. Zmluvy 
a nahrádza sa novým znením a to: 

4.1. Cena riadne a včas vykonaného celého Diela (ďalej len „Cena Diela“) je stanovená 
dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení 
ako cena pevná, najvyššie prípustná (maximálna) a predstavuje sumu: 

 

Pôvodná Cena Diela bez DPH: 111.726,52 EUR 

Cena naviac prác bez DPH: 10.992,14 EUR 

Cena Diela bez DPH: 122.718,66 EUR 

Slovom: jednostodvadsaťdvatisíc sedemstoosemnásť EUR a šesťdesiatšesť 
eurocentov bez DPH 

 
Zhotoviteľ nebude DPH fakturovať t.j. uvádzať v ním vystavených faktúrach, nakoľko 
v prípade DPH došlo k tuzemskému prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných 
prác zo zhotoviteľa (ako dodávateľa diela) na objednávateľa (ako osoby, ktorej je dielo 
dodané) v zmysle tejto zmluvy a v súlade s ust. § 69 ods. 12 písm. j/ Zákona č. 222/2004 Z. 
z. o DPH v platnom znení. 
V prípade, ak by v zmysle platných právnych predpisov alebo ich zmien musel Zhotoviteľ 
pri uplatňovaní svojej odplaty resp. ich časti uplatniť i DPH, bude DPH uplatnená 
v zákonom stanovenej výške v čase zdaniteľného plnenia a za Cenu diela sa považuje cena 
zvýšená o príslušnú DPH. 

 
IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1. Ostatné ustanovenie Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú v platnosti 
nezmenené. 

4.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, prejav ich vôle je slobodný a vážny, 
určitý a zrozumiteľný a je plne v súlade s obsahom tohto Dodatku, ktorý zmluvné strany na znak 
súhlasu vlastnoručne podpísali. 

4.3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. V zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka, tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
zverejnenia. Zhotoviteľ berie na vedomie a bez výhrad súhlasí s tým, že tento Dodatok bude 
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v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v celom rozsahu zverejnený 
v Centrálnom registri zmlúv. 

4.4. Zmluva je vyhotovená v 4 origináloch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu. 
4.5. Osoby, ktoré podpisujú tento Dodatok ako zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú 

oprávnené konať v mene zmluvnej strany a zaväzovať ju svojim podpisom. Podpisujúce osoby 
sú si zároveň vedomé všetkých následkov, vrátane povinnosti náhrady škody, ak by sa ich 
vyhlásenie podľa predchádzajúcej vety  ukázalo ako nepravdivé. 
 

 
V Nitre, dňa ...............2019 
 
 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
................................................    ..................................................... 
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO,   AB – STAV, s.r.o. 
štátny podnik      Dávid Borbély, konateľ  
Ing. Branislav Borsuk, riaditeľ  
 
 


