
Dodatok č. 2    
k zmluve o dielo č. 21/2016/OV/2016 zo dňa 21.03.2016 (ďalej len „zmluva“)

(ďalej len „dodatok“)

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Večelkov
Sídlo: Večelkov 156, 980 34 Večelkov
IČO: 00 649 741
DIČ: 202 127 5597
V mene Objednávateľa: Tibor Kovács, starosta obce 
Kontakt: +421 47 569 1219

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.
Sídlo: J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
IČO: 34 107 100
DIČ: 2020414275
IČ DPH: SK2020414275
V mene Zhotoviteľa: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti

Článok II. 
Úvodné ustanovenie

Zmluvné  strany  uzatvárajú  tento  dodatok  v súlade  s  §  18  ods.  3 zákona  č.  343/2015  Z.z.
o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v platnom znení  (ďalej  len
„ZVO“)  s poukazom  na  bod  2  článku  72 SMERNICE  EURÓPSKEHO  PARLAMENTU  A RADY
2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES a na
metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú prílohou tohto dodatku.

Zmluvné  strany  konštatujú,  že  zmena  vykonaná  týmto  dodatkom  je  v súlade  s oboma
podmienkami stanovenými v § 18 ods. 3 ZVO, a to:
*hodnota zmeny je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO (nadlimitná zákazka),
*hodnota zmeny je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy  – 15% hodnoty  pôvodnej
zmluvy je 25 229,79 € bez DPH (30 275,75 € s DPH).

Dôvodom  uzavretia  tohto  dodatku  je  súčasná  neaktuálnosť  zmluvnej  ceny  uvedenej
v pôvodnej zmluve, pričom § 18 ods. 6 ZVO je neaplikovateľný.

Na  základe uvedených  skutočností  sa  zmluvné  strany dohodli  na  zmene  zmluvy tak,  ako to
vyplýva z článku III. tohto dodatku.

Článok III. 
Predmet dodatku

1.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  zmluva  (t.j.  zmluva  o dielo  č.  21/2016/OV/2016  zo  dňa
21.03.2016)  ako  výsledok  verejného  obstarávania,  v znení  všetkých  jej  minulých  a/alebo
budúcich dodatkov, vrátane tohto dodatku, ako aj verejné obstarávanie, z ktorého zmluva vzišla,
sa  použijú  pre  účely  akejkoľvek  žiadosti  o poskytnutie  nenávratného  finančného  príspevku
(ďalej  len „dotácia“)  na  realizáciu  predmetu zmluvy,  ktorá žiadosť  bola  alebo bude podaná
príslušnému  poskytovateľovi  dotácie  počnúc  rokom  2019,  kým  sa  zmluvné  strany  písomne
nedohodnú inak.

2. V Článku V Cena zmluvy sa text:



„Cena celkom bez DPH:  168 198,58 €
DPH 20%: 33 639,72 €
Cena celkom s DPH: 201 838,30 €“

nahrádza textom:

„Cena celkom bez DPH: 172 365,25 €
DPH 20%: 34 473,05 €
Cena celkom s DPH: 206 838,30 €“

a pôvodne  ocenený  výkaz  výmer,  ktorý  bol  prílohou  č.  1  Zmluvy  o dielo  a ktorý  bol
Dodatkom  č.  1  k Zmluve  o  dielo  rozdelený  na  2  samostatné  funkčné  časti  sa  týmto
navyšuje o vyššie uvedenú dohodnutú cenu v časti diela tvoriacej prílohu č. 2 Dodatku č.
1.
 V časti diela, ktorý je prílohou č. 1 Dodatku č. 1 zmluvy o dielo ku zmene nedochádza. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu
a nadobúda  účinnosť  dňom  nasledujúcim  po  dni  jeho  zverejnenia,  nie  však  skôr  ako
dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy.  Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom
nie sú dotknuté, ostávajú v platnosti nezmenené.

Prílohy:
1. Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer – rozpočet obsahujúci stavebné objekty SO 01 –

Stavebná časť a SO 03 – Bleskozvod, v celkovej sume 82 288,32 EUR s DPH
2. Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer – rozpočet obsahujúci objekty SO 01 – Stavebná

časť,  SO  02  –  Terénne  a sadové  úpravy  a SO  03  –  Bleskozvod,  v celkovej  sume
124 549,98 EUR s DPH  

Objednávateľ: Tibor Kovács, starosta obce ...........................................   Vo Večelkove, dňa ....................

Zhotoviteľ: Ing. Alexander Volšík, konateľ       ........................................... V Nových Zámkoch, dňa ........


