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č. zmlv.: 178/2022/OVZP 

 

Dodatok č. 4 
k Zmluve o dielo č. 2020/DA/01/003 

„Oporný múr pre zachytenie havarijného stavu komunikácie ul. Nad Kotlom v Krupine“ 

uzavretá podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

(ďalej len ZoD) 

 

 

 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 

1. OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Krupina 

Svätotrojičné námestie č. 4/4 

963 01 Krupina 

 zastúpený: Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta 
 

 Osoby oprávnené na jednanie vo veciach 

a) zmluvných: Ing. Norbert Kemp 

b) technických: Ing. Martin Križan 

c) vykonávať technický 

 dozor investora: Ing. Martin Križan 

d) kontrolovať zhotovenie diela 

v priebehu realizácie: podľa bodu a, b, c 

e) prevziať dielo: podľa bodu b, c 

f) rozhodovať o zmenách 

 a prácach naviac, ktoré 

 majú za následok zvýšenie 

 dohodnutej ceny: podľa bodu a + b 
 

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Krupina 

číslo účtu: SK24 0200 0000 0000 2002 0412 

IČO: 00320056 

DIČ: 2021152540 

 

2. ZHOTOVITEĽ: STRABAG s.r.o. 

Mlynské Nivy 61/A 

825 18 Bratislava 

 právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 991/B 

 zastúpený: Ing. Jarmila Považanová – konateľ 

  Ing. Branislav Lukáč – konateľ 

  Viera Nádaská – konateľ 
 

 Osoby oprávnené na jednanie vo veciach 

a) zmluvných: Ing. Pavel Müller, na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014 

 Ing. Jaroslav Hejtmaník, na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014 

b) technických: Ing. Jaroslav Hejtmaník, na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014 

c) stavbyvedúci: Ing. Daniel Kohút 

 dohodnutej ceny: podľa bodu a + b 
 

Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s., Bratislava 

číslo účtu: SK54 1111 0000 0014 2311 0003 

IČO: 17317282 

DIČ: 2020316298 

IČ pre DPH: SK2020316298 
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II. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 26.3.2020 zmluvu o dielo č. 2020/DA/01/003, ktorej predmetom je 

realizácia diela s názvom: „Oporný múr pre zachytenie havarijného stavu komunikácie ul. 

Nad Kotlom v Krupine“ (ďalej len „Zmluva“). Zmluva je výsledkom verejného obstarávania 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. verejné obstarávanie na zadávanie zákaziek s nízkou 

hodnotou. Následne dňa 29.5.2020 zmluvné strany uzavreli Dodatok č. 1, dňa 19.4.2021 

Dodatok č. 2 a dňa 20.12.2021 Dodatok č. 3 k tejto Zmluve. 
 

2.2 Z dôvodu predloženého navýšenia ceny diela zo strany zhotoviteľa odôvodneného enormným 

nárastom cien vstupných stavebných materiálov podloženého údajmi Štatistického úradu SR 

a v súlade s uznesením MsZ č. 188/2022-MsZ zo dňa 29.6.2022, s poukazom na ustanovenia § 

18 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pristúpili zmluvné strany 

k uzavretiu Dodatku č. 4 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) v znení, ako je uvedené nižšie, v čl. 

III. tohto dodatku. 

 

 

 

III. PREDMET DODATKU 
 

3.1 Týmto dodatkom sa mení článok IV. bod. 4.1 citovanej Zmluvy, ktorý znie: 

„Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 
 

34 148,45 Eur bez DPH 

6 829,69 Eur DPH 

40 978,14 Eur s DPH 
 

3.2 Článok IV. bod 4.5 sa mení a znie: 

 „Zhotoviteľ berie na vedomie, že takto dohodnutá cena diela je konečná a že cenu diela 

s ohľadom na zvýšenie ceny vstupných nákladov, materiálov a ceny práce bude možné meniť 

len v prípade výnimočnej nepredpokladanej situácie nezapríčinenej ani jednou zo zmluvných 

strán a len v prípade jej schválenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Krupine.“ 
 

3.3 Článok VI. 6.1 sa mení a znie: 

„Zhotoviteľ sa zaväzuje započať a zhotoviť dielo v nasledovných termínoch: 

Začiatok:  august 2022 

Ukončenie: október 2022 

A to podľa aktualizovaného časového harmonogramu.“ 

 

 

 

 

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

4.1 Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou, po 

dohode oboch zmluvných strán. 

4.2 Ustanovenia Zmluvy a Dodatkov č. 1 až č. 3 týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti. 

4.3 Dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno 

vyhotovenie pre zhotoviteľa. 

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu  

s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 
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V Krupine, dňa ...............  2022             Vo Zvolene, dňa ................ 2022 

 

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––    ––––––––––––––––––––––––––– 

       Ing. Radoslav Vazan                  Ing. Pavel Müller 

            primátor mesta         riaditeľ Oblasti STRED Zvolen 

       na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014 

 

 

 

 

 

        

 

       –––––––––––––––––––––––––––– 

                 Ing. Jaroslav Hejtmaník 

                        vedúci PJ Zvolen 

       na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014 

 


