
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 21.07.2020

uzatvorenejpodľa§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Mesto Bytča
Námestie SR 1/1,01401 Bytča
Ing. Miroslav Minárčik, primátor
OO 321 192
2020626399
VÚB, a.s.
SKlO 0200 0000 0037 63845953

Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare fBAN:
Osoba oprávnená rokovať

• vo veciach technických: [ng. Anton Kotešovský
Kontakt: 0905 692 286

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Po, vložka č. : 10639/L
Štatutárny orgán: Miroslav Kovalčík, predseda predstavenstva

Ing. Boris Jurga, člen predstavenstva
VÚB, a.s.
SK03 0200 0000 0039 0796 6157

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.07.2020 Zmluvu o dielo (ďalej aj len "Zmluva") na
zhotovenie diela "Športová hala Bytča" (d'alej aj len "Dielo") podl'a ustanovení § 536
a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj len
"Obchodný zákonník").

(ďalej aj len "Objednávatel"')

Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare JBAN:
Osoba oprávnená rokovať

• vo veciach zmluvných:
• vo veciach technických:

Kontakt:

(ďalej aj len .Zhotoviteľ")

HUPRO SYSTEMS SE
Štrková 971/IOE, 010 Ol Žilina
51 206 161
2120629830
SK2120629830

Miroslav Kovalčík, predseda predstavenstva a Ing. Boris Jurga, člen
Ing. Boris J urga, člen predstavenstva, Ing. Marián Melišek
Ing. Boris Jurga - 0905 803 525, jurga@huprohaly.sk
Ing. Marián Melišek - 0905 936 361

Článok l.

2. Dňa 15.12.2021 uzatvorili Zmluvné strany Dodatok Č. 1 k Zmluve, ktorého obsahom bola
zmena termínu dokončenia a odovzdania Diela. Zhotoviteľ sa zaviazal dokončiť
a odovzdať Objednávateľovi Dielo do 31.03.2022.

3. V súlade s ustanovením čl. VIII. bod 8.2 Zmluvy, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3
zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov ana
základe žiadosti Zhotoviteľa zo dňa 03.11.2021 o navýšenie ceny Diela z dôvodu
razantného a nepredvídaného zvýšenia cien stavebných materiálov potrebných počas
výstavby Diela o sumu vo výške 203.278,33 eur bez DPH, 1. j. o sumu vo výške
243.933,99 UR s DPH, sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku Č. 2



k Zmluve o dielo zo dňa 21.07.2020, v znení Dodatku Č. 1 zo dňa 15.12.2021 s obsahom
podľa čl. II. tohto Dodatku Č. 2.

Článok II.

1. Čl. VI. Zmluvy, označený "Cena za dielo" sa doplňa o nové body 6.3. až 6.7., ktoré
znejú:

6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že razantné a nepredvídané zvýšenie cien stavebných
materiálov potrebných na zhotovenie Diela, ku ktorému došlo po uzatvorení
Zmluvy a ktoré Zmluvné strany nemohli predvídať ani ovplyvniť, budú Zmluvné
strany znášať pomerne.

6.4. Zvýšenie nákladov na stavebné materiály potrebné na zhotovenie Diela vyčíslené
Zhotoviteľom na sumu 243.933,99 EUR s DPH, sa rozdelí tak, že Objednávateľ sa
na tomto zvýšení nákladov bude podieľať sumou 100.000,00 EUR. Zvýšenie
nákladov prevyšujúce sumu 100.000,00 EUR bude znášať Zhotoviteľ. Vyčíslenie
zvýšenia nákladov na stavebné materiály zo dňa 04.08.2021 predložené
Zhotoviteľom je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a tvorí prílohu Č. 1 tohto
Dodatku Č. 2.

6.5. Vzhľadom na dohodu Zmluvných strán špecifikovanú v bodoch 6.3. a 6.4. Zmluvy
sa Cena za Dielo mení takto:

Cena bez DPH:
DPH v sadzbe 200/0:
Cena s DPH:

1.323,333,33 EUR
246.666,67 EUR

1.588.000,00 EUR

2

6.6. Časť ceny za Dielo s DPH vo výške 100.000,00 EUR, predstavujúcu participáciu
Objednávateľa na zvýšení cien stavebných materiálov v zmysle bodov 6.3. a 6.4.
Zmluvy zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi do 30 dní odo dňa protokolárneho
prevzatia Diela Objednávateľom bez akýchkoľvek závad a nedostatkov, teda
v stave umožňujúcom vydanie kolaudačného rozhodnutia na Dielo.

6.7. Cena za Dielo dohodnutá Zmluvnými stranami v bode 6.5. Zmluvy je pevná,
konečná a nemenná.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo zo dňa 21.07.2020 v znení Dodatku Č. 1 zo dňa
15.12.2021, nie sú týmto Dodatkom Č. 2 dotknuté.

Článok III.

1. Práva a povinnosti zmluvných strán Zmluvou, Dodatkom Č. 1 k Zmluve alebo týmto
Dodatkom Č. 2 k Zmluve výslovne neupravené, sa spravujú ustanoveniami Obchodného
zákonníka, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných
a účinných v Slovenskej rep.ublike

2. Obidve zmluvné strany si tento Dodatok Č. 2 k Zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli,
prehlasujú, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ho vlastnoručne
podpisujú.



3. Uzatvorenie tohto Dodatku Č. 2 ajeho podstatné náležitosti obsiahnuté v článku II. tohto
Dodatku Č. 2 k Zmluve boli prerokované mestským zastupiteľstvom v Bytči a schválené
uznesením mestského zastupiteľstva v Bytči č. 1/2022 dňa 27.01.2022.

4. Tento Dodatok Č. 2 k Zmluve je vyhotovený v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, po
dvoch pre každú zo Zmluvných strán.

5. Tento Dodatok Č. 2 k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle
Objednávateľa.

V Bytči dňa V Žiline dňa

Ing. Miroslav Minárčik
Primátor Mesta Bytča

Objednávateľ

Miroslav Kovalčík
predseda predstavenstva Zhotoviteľa

Ing. Boris Jurga
člen predstavenstva Zhotoviteľa

3



Príloha Č. 1 dodatku Č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 21.07.2020
Vyčíslenie zvýšenia nákladov na stavebné materiály - Športová hala Bytča
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