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DODATOK č. 1
k zmluve o dielo zo dňa 29.5.2017

Zmluvné strany: 

Objednávateľ:

Názov: Poliklinika Karlova Ves 
Sídlo: Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Galina Lopatová, riaditeľka
IČO: 17336236
DIČ: 2020890432
IČ DPH: SK2020890432
bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: IBAN SK43 8180 0000 0070 0047 5630

 (ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov : VEMAPOS, s.r.o.
Sídlo: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Štatutárny zástupca : Marián Habrman – konatel spoločnosti
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických: Marián Habrman
IČO: 35829613
DIČ: 2020215736
IČ DPH: SK2020215736
Bank. spojenie :            Tatra banka a.s.,  
Číslo účtu:                                          2625432643
IBAN:             IBAN: SK14 1100 0000 0026 25431643   
IBAN:                                             
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu BA I., oddiel: sro, číslo vložky 25876/B.
(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa v súlade s článkom IV. – cena diela, bod IV.6 až IV.7 sa zmluvné strany dohodli na znení tohto 
dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 29.5.2017 (ďalej len „Zmluva“):

I.
Úvodné ustanovenie 

1. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že pri vykonaní diela vyvstala potreba vykonania činností 
nezahrnutých do položkového rozpočtu (bližšie opísané v bode 3. tohto článku), pričom tieto činnosti 
neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy (naviac práce). Z dôvodu potreby vykonania naviac 
prác sa podľa bodu IV.6 Zmluvy môže zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny 
o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k 
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tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce 
zaplatiť.

2. V súvislosti s uplatnením práva zhotoviteľa na zmenu  celkovej ceny diela  vykonal zhotoviteľ 
v súlade s bodom IV.7 zmluvy o dielo najmä nasledovné úkony:

a. dňa 20.10.2017 vypracoval rekapituláciu ceny diela, ktorá obsahuje cenu z rozpočtu
Zmluvy, cenu  jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,

b. dňa 07.09.2017 vypracoval položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác
c. dňa 07.09.2017 vypracoval sprievodnú správu,
d. dňa 14.09.2017 vypracoval súpis vykonaných prác

3. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že potreba vykonania naviac prác obsiahnutých v položkovito 
ocenenom výkaze výmer naviac prác vyvstala pri realizácii diela najmä v súvislosti so zlým 
technickým stavom niektorých pôvodných zariadení (napr. zberač a rozdelovač TÚV), zlým 
technickým stavom niektorých potrubí (korózia) a v súvislosti s netesnosťou kanalizačného strešného 
zvodu miestnosti strojovne, ktorá bola opakovane zatopená. Podrobná špecifikácia jednotlivých prác 
naviac je obsiahnutá v položkovito ocenenom výkaze výmer naviac prác zo dňa 
07.09.2017a v sprievodnej správe zo dňa 07.09.2017.

4. S poukazom na skutočnosti obsiahnuté vyššie v tomto článku I. sa zmluvné strany dohodli 
na uzavretí tohto dodatku č. 1 k zmluve, predmetom ktorého je zvýšenie ceny diela z titulu naviac 
prác. 

II.
Predmet dodatku č. 2

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. bod IV.3 zmluvy o dielo sa v pôvodnom znení 
vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne:

       „IV. 3 Celková cena diela je stanovená dohodou takto:
Cena diela bez DPH: 292 953,21 €,
(slovom: dvestodeväťdesiatdvatisíc deväťstopäťdesiattri eur a dvadsaťjeden centov )

K cene bude pripočítaná DPH podľa aktuálneho platného znenia zákona o DPH .
Táto cena je dohodnutá ako cena maximálna a nesmie byť prekročená“.

2. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že príloha č. 1 k zmluve (výkaz výmer) sa mení takto: príloha 
č.1 k zmluve obsahuje súpis vykonaných prác, výkaz výmer naviac prác a rekapituláciu ceny diela. 

II.
Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia zmluvy o dielo zo dňa 29.5.2017 nedotknuté týmto dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti 
bezo zmeny.

2. Obe strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tohto dodatku č. 1 a že nebol uzavretý v 
tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán.

3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a jeden
zhotoviteľ.
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4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 
nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na www.poliklinikakv.sk. 

5. Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku č. 1 je súpis vykonaných prác, výkaz výmer naviac prác 
a rekapitulácia ceny diela.

6. Na znak súhlasu so znením tohto dodatku č. 1  štatutárni zástupcovia strán dodatok č. 1 vlastnoručne 
podpísali.  

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:

V  Bratislave, dňa V  Bratislave, dňa 

       ................................................................ .................................................................

Ing. Galina Lopatová       Marián Habrman - konateľ
                    riaditeľka                   VEMAPOS, s.r.o.  
        Poliklinika Karlova Ves                                                          




