
Dodatok č.1 Zmluvy o dielo zo dňa 26.10.2018 
(ďalej len „Dodatok“) 

 
je uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: 
 
 Zmluvné strany 

1. Objednávateľ : Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.  

  T. Vansovej 24 

  971 01 Prievidza 

Zastúpený :  JUDr. Ján Martiček - konateľ spoločnosti 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach  : 

a) zmluvných  JUDr. Ján Martiček 

b) technických Peter Wittemann - vedúci technického úseku 

   wittemann@smmpd.sk, č.t. 0911 244 015 

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN :  SK6956000000009018876001 

IČO  :                                   36 349 429 

IČ DPH  :                             SK202 209 2490 

Zápis : v Obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vl. 

 16228/R 

e-mail: sekretariat@smmpd.sk 

číslo telefónu: 046/5111911 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
 
2. Zhotoviteľ: ALFAPLAST trade s.r.o. Prievidza 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach  : 

a) zmluvných          Róbert Banič 

b) technických Róbert Banič 

Bankové spojenie :  

IBAN :  SK24 7500 0000 0040 0355 8796 

IČO  :                                   36325694 

IČ DPH  :                             SK2020079138 

Zápis : Okresný súd Trenčín, Obch.register odd. Sro vložka č. 1346/R  

e-mail: obchod@alfaplast.sk 

číslo telefónu: 0905 869 331 

 (ďalej len „Zhotoviteľ“) 
(spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 
 

I. Predmet Dodatku 
Zmluvné strany sa dohodli týmto Dodatkom na nasledovných zmenách zmluvy: 
 
Ruší sa znenie čl. III. Cena diela a platobné podmienky, bod 1 a nahrádza nasledovným znením: 

 
III. Cena diela a platobné podmienky 



2 
 

 
1. Cena za dodané dielo je stanovená na základe cenovej kalkulácie zhotoviteľa, podľa § 3 zákona 
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, ako cena maximálna 
a platná počas doby trvania tejto zmluvy. 
Cena za dielo II. etapa, bez DPH, sa mení týmto Dodatkom z dôvodov nesprávneho určenia rozsahu 
prác a dodávok vo výzve Obstarávateľa na predloženie cenových ponúk, zo dňa 20.10.2017, nasle-
dovne : 
 
Zvýšenie spolu bez DPH - 470,05 €, Cenovú ponuku, vrátane popisu výrobku a prác obsahuje Prí-
loha č. 1 tohto Dodatku. Cena bola stanovená podľa cenovej ponuky Zmluvy o dielo. 
 
Zmena ceny II. etapy bez DPH je 48 089,56 €. 

 
Celková cena diela je stanovená v nasledujúcom členení: 

a) cena diela I. etapa, bez DPH je 8 953,28 EUR 
b) cena diela II. etapa bez DPH je 48 089,56 EUR 
c) celková cena bez DPH 57 042,84 EUR (slovom: Päťdesiatsedemtisíc štyridsaťdva EUR 84 

centov) 
d) DPH: 11 408,57 EUR (slovom: Jedenásťtisíc štyristoosem EUR 57 centov) 
e) celková cena vrátane DPH: 68 451,41 EUR (slovom: Šesťdesiatosemtisíc štyristopäťdesiat 

jedna EUR 41 centov). 
Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu ako cenu konečnú a na sku-
točnosť, že nie je platcom DPH, objednávateľa písomne upozorní. 
Ak je Zhotoviteľ platcom DPH, s ohľadom na charakter  prác a §69, ods. 12 písm.j), v spojení 
s ods.17, zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien, DPH nebude 
Objednávateľovi fakturovať, pričom na vyhotovenej faktúre uvedie  slovnú informáciu „prenesenie 
daňovej povinnosti“. 

  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v 
súlade s § 47a  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení jeho neskorších zmien a dopln-
kov, dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku. 
2. Ostatné časti Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú naďalej v platnosti. 
3. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobod-
nom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpi-
sov. Zmluvné strany súhlasia, aby bol tento Dodatok zverejnený v jeho plnom rozsahu na webovej 
stránke objednávateľa.                                                                                                                                                                                                                             
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani v tiesni, jej 

obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

5. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie nadobudne 

objednávateľ a jedno vyhotovenie nadobudne zhotoviteľ. 

V Prievidzi dňa 07.05.2018                           V Prievidzi dňa 07.05.2018 

 

............................................................    ............................................................ 
 JUDr. Ján Martiček                    Barbara Baničová 
 konateľ spoločnosti      konateľka spoločnosti 
 SMMP, s. r. o.             ALFAPLAST trade s.r.o. 


