
Dodatok č. 1 k 
 

Z M L U V E  O   D I E L O 
 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a 
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov dňa 20.08.2021 medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
 

1. Zmluvné strany 
 
1. Objednávateľ:  Obec Veľké Bierovce 
Sídlo:        Veľké Bierovce 24, 913 11 Trenčianske Stankovce 
Zastúpenie:     Ing. Silvia Masárová, starostka obce 
Bankové spojenie:    Všeobecná úverová banka, a.s., Trenčín 
číslo účtu:     2242 5202 / 0200 
IBAN:      SK69 0200 0000 0000 2242 5202 
IČO:      00312142 
DIČ:      2021080105 
Tel.:      032 / 649 6330 
E-mail:     info@velkebierovce.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
2. Zhotoviteľ:  PEMAL, s.r.o. 
Sídlo:  Horná Súča 1075, 913 33 Horná Súča 
Zastúpený:  Pavel Kramár – konateľ 
Oprávnený na rokovanie  Pavel Kramár – konateľ 
-vo veciach technických:  Ing. Michal Zbýňovec 
-vo veciach zmluvných :  Pavel Kramár 
Označenie registra podnikateľa:  Obchodný register OS Trenčín, Oddiel: Sro 
Číslo zápisu:  vložka č. 26093/R 
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic nad Slovakia, a.s. 
číslo účtu:  0011 6881 1004 / 1111 
IBAN:  SK98 1111 0000 0011 6881 1004 
IČO:  46607871 
DIČ:  2023484496 
Tel.:  0908 712 169 
E-mail:  pemal@pemal.sk 
(ďalej len „zhotoviteľ”) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež označovaní spoločne aj ako „Zmluvné strany"). 
 
 

2. Preambula 
 
1. Zmluvné strany dňa 20.08.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je 

záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Oprava MK Nová, Veľké Bierovce" a to v rozsahu 
podľa Výkazu výmer z 06/2021 a za podmienok uvedených v Zmluve (ďalej 
označovaná len ako „Zmluva"). 
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2. V rámci realizácie predmetnej akcie sa vyskytla potreba realizácie naviacprác, ktoré sú 

definované v Technickej správe z 25.08.2021. Jedná sa o zmeny technického riešenia 
vyvolané rozdielnym skutkovým stavom v čase realizácie oproti stavu v období 
prípravy pôvodnej zákazky a vznikom havarijného stavu pri realizácii diela. 
Objednávateľ pôvodne plánoval opraviť danú komunikáciu MK Nová v šírke 4,0 m a 
dĺžke 365 m, aby zabezpečil zlepšenie jazdných vlastností aspoň na časti komunikácie 
v šírke väčšej ako je polovičný profil MK. Daná komunikácia ma šírku 6,2 m. Zvyšnú 
šírku MK - II. etapu, objednávateľ plánoval opraviť v budúcnosti. Pri realizácií 
frézovania jestvujúceho betónového krytu v zmysle dohodnutých prác bolo zistené, že 
zostávajúca šírka komunikácie, ktorá sa nemá opravovať je v nevyhovujúcom stave z 
hľadiska bezpečnosti a rovinatosti komunikácie (výskyt výtlkov a rozrušeného 
betónového povrchu). Z týchto dôvodov sa zmluvné strany dohodli na oprave krytu v 
plnom profile komunikácie. Okrem uvedených dôvodov by realizácia na dve etapy bola 
pre objednávateľa neekonomická a neefektívna a to z nasledovných dôvodov: 

- 2x sťahovanie stavebnej techniky, 
- Pozdĺžny spoj novej a starej plochy by bol nerovný a tak budúce napojenie by sa 

muselo zrealizovať o min. 20cm širšie v celej dĺžke (preplátovanie), 
- Pri realizácií druhej etapy by sa poškodila aj časť z opravy I. etapy, 
- Druhá etapa by sa musela realizovať malým finišérom, ktorým sa nedajú 

dosiahnuť rovinatosti ako s veľkým finišérom, 
- Realizáciou opravy v plnom profile sa zabezpečí komfortné a bezpečné jazdné 

vlastnosti v celej šírke a dĺžke MK a nehrozí tak riziko škodových udalostí z 
dôvodu nerovnej komunikácie. 

 
3.  Na základe vyššie uvedeného sa vyskytla potreba vykonania prác, ktoré neboli 

zahrnuté v Rozpočte k Zmluve a úprava Rozpočtu k Zmluve o naviac práce, ktoré sú 
špecifikované v čl. 3 tohto dodatku. Navrhnutá zmena je bližšie špecifikovaná v 
Technickej správe z 25.08.2021 a Rozpočte naviac prác z 24.08.2021, ktoré tvoria 
Prílohu 1 tohto Dodatku č.1. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na 
uzatvorení tohto Dodatku č.1. 

 
 

3. Predmet dodatku 
 
1.  Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, na zmene pôvodného znenia časti čl. IV. ods. 1 

Zmluvy z pôvodného: 
 

cena bez DPH............................................ 24 628,46,- Euro, 
DPH 20 %.................................................. 4 925,69,- Euro, 
cena s DPH................................................ 29 554,15,- Euro, 

 
na nové: 
 

cena bez DPH............................................ 36 788,63,- Euro, 
DPH 20 %.................................................. 7 357,72,- Euro, 
cena s DPH................................................ 44 146,36,- Euro, 
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Cena naviac prác je: 
 

cena bez DPH............................................ 12 160,17,- Euro, 
DPH 20 %.................................................. 2 432,03,- Euro, 
cena s DPH................................................ 14 592,21,- Euro, 

 
 

4. Záverečné ustanovenia 
 
1.  Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti. 
 
2.  Dodatok č.1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy 

a Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy. 
 
3.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a 

na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali. 
 
4.  Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť nadobudne v súlade s § 47a ods. 1 v deň nasledujúci po 
dni jeho zverejnenia. 

 
 
 
 
V Hornej Súči, dňa .................2021.  Vo Veľkých Bierovciach, dňa ............2021. 
 
 
                   Za zhotoviteľa:     Za objednávateľa: 
 
 
 
 
...........................................................                ................................................................  
                 Pavel Kramár                                                       Ing. Silvia Masárová 
          konateľ PEMAL, s.r.o.                                                      starostka obce 
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Príloha č. 1 
 
 
1. Technická správa z 25.08.2021. 
2. Rozpočet naviac prác z 24.08.2021. 
3. Fotodokumentácia. 
4. Kópie zápisov zo stavebného denníka. 
 
 
 
 
 
V Hornej Súči, dňa .................2021.  Vo Veľkých Bierovciach, dňa ............2021. 
 
 
                   Za zhotoviteľa:     Za objednávateľa: 
 
 
 
 
...........................................................                ................................................................  
                 Pavel Kramár                                                       Ing. Silvia Masárová 
          konateľ PEMAL, s.r.o.                                                      starostka obce 
 
 
 
 
 


