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Dodatok č. 2 

 

k Zmluve o dielo č.  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka 

(ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby: 

 
„Centrum sociálnych služieb Sliač“ 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

Objednávateľ: 

Názov:    Mesto Sliač  

Sídlo:    Letecká 1, 962 31 Sliač 
Štatutárny orgán:  Ing. Mgr. Et. Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta 

IČO:    00 320 277 

DIČ:    2021339397 

Bankové spojenie:   VÚB banka 

IBAN: SK96 0200 0000 0042 0661 5455 

 
(ďalej len objednávateľ) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:  

Obchodné meno:  DAG SLOVAKIA, a. s. 

Sídlo:    Volgogradská 9, 080 01  Prešov 

Právna forma:   akciová spoločnosť   

Štatutárny orgán:  Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva 

Zástupca vo veciach  
organizačno-technických: Ing. Viliam Ruščanský 

IČO:    44 886 021 

DIČ:    2022857749 
IČ pre DPH:   SK 2022857749 

Bankové spojenie:  VÚB, a. s. 

IBAN:    SK45 0200 0000 0028 6331 2455  
Zápis v OR   Okresný súd Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10421/P  

 

(ďalej len "zhotoviteľ“) 
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Článok II. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
2.1 Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo (ďalej len 

„Zmluva“) uzatvorená dňa 26.04.2022, v znení Dodatku č. 1, ktorej predmetom je zhotoviť dielo 

„Centrum sociálnych služieb Sliač“. Uzatvorením tohto Dodatku č. 2 sa zmluvné strany v zmysle 
čl. XII. bod 12.3 Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, podľa ktorého je možné zmluvu zmeniť 

počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, 

ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti  predvídať a zmenou sa 
nemení charakter zmluvy. Zmena spočíva v úprave ceny tak, ako je uvedené v tomto Dodatku č. 2 

a jeho prílohe. 

2.2 Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku č. 2 a úprave ceny Diela z dôvodu vzniku 
nepredvídateľných okolností pre zhotoviteľa súvisiacich s vojnovým konfliktom medzi Ruskou 

federáciou a Ukrajinou, s výpadkami v dodávateľských reťazcoch a nestabilnou situáciou na 

svetových trhoch s komoditami, v súvislosti energetickou krízou, ktoré spôsobili enormný nárast 
cien materiálov na stavebnom trhu, nárast cien energií, pohonným hmôt a celkové navýšenie 

vstupných nákladov stavby. 

2.3 Uzatvorením tohto Dodatku č. 2 sa nemení charakter Zmluvy. 

 
 

 

Článok III. 

 PREDMET DODATKU 
 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Článku. IV. bod 4.1 Zmluvy tak, že sa v celom rozsahu 

nahrádza nasledovným znením: 
 

4.1 Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán 

v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo 
výške:  

 

  Cena bez DPH:    1 122 498,41 EUR  
 

  DPH 20%:       224 499,68 EUR  

 

  Cena celkom vrátane DPH:   1 346 998,09 EUR  
 

3.2 V Článku XII. sa v bode 12.10 pod číslom 12.1.2 pôvodná príloha č. 2 Rozpočet výkaz/výmer, aj 

vo formáte MS excel mení a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 Rozpočet výkaz/výmer, aj vo 
formáte MS excel v zmysle Dodatku č. 2, ktorá je neoddeliteľnou prílohou Dodatku č. 2. 

  

 

 

Článok IV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č. 2 ostávajú v platnosti v pôvodnom 

znení. 

4.2 Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa. 
4.3 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu ho podpisujú.  
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4.5 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2 tvorí:  

Príloha č. 2 Rozpočet výkaz/výmer, aj vo formáte MS excel v zmysle Dodatku č. 2 
 

 

V Sliači, dňa      V Prešove, dňa  

 
za objednávateľa:                            za zhotoviteľa:  

 

 
 

 

 

 
____________________________  ___________________________________ 

Ing. Mgr. Et. Mgr. Ľubica Balgová  Ing. Tomáš Saloky 

primátorka     predseda predstavenstva 
 Mesto Sliač     DAG SLOVAKIA, a. s. 


