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DODATOK Č. 2 

(ďalej len ako „Dodatok č.2“)  

k Zmluve o dielo zo dňa 25.03.2022 

uzatvorenej medzi obcou Vechec a MART SYSTEM s.r.o. s predmetom plnenia: Zmena zdroja 
vykurovania budov Základnej a Materskej školy v obci Vechec s využitím OZE, v zmysle  § 536 a nasl. 

zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zmluva o dielo“)  

 
Článok I.  

ZMLUVNÉ STRANY 
 

1. OBJEDNÁVATEĽ: 
Názov organizácie:                Obec Vechec  
Sídlo organizácie:    Hlavná 133, 094 12 Vechec 
Štatutárny orgán:   Ladislav Tóth, starosta 
IČO:     00332925 
DIČ:    2020528488 
Bankové spojenie:                VÚB a. s. 
IBAN:    SK85 0200 0000 0044 5143 7154 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:   

 a) zmluvných:  Ladislav Tóth  
 b) a technických:  Ladislav Tóth 
 

(ďalej len “Objednávateľ ”) 
a 

 

2. ZHOTOVITEĽ 
Názov:    MART SYSTEM s.r.o.   
Sídlo:    Železnična 2, 082 21  Veľký Šariš 
Štatutárny orgán:   Ing. Anton Gaľa, konateľ 
     Ladislav Pančišín, konateľ 
Zapísaná v:                 OR OS  Prešov, oddiel: Sro, Vložka č. 14387/P  
IČO:    364 881 35     
DIČ:    2020010300    
IČ DPH:    SK2020010300    
Bankové spojenie:                ČSOB, a.s.   
Číslo účtu:    4 000 631 011/7500 
IBAN:    SK69 7500 0000 0040 0063 1011 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných:  Ladislav  Pančišín, konateľ   
b) technických:   Ladislav  Pančišín, konateľ  
Číslo telefónu:  0905 622 546 
Číslo faxu:   
Email:  pancisin@martsystem.sk 
 
(ďalej len “Zhotoviteľ”) 
(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“) 
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Článok II.  

PREAMBULA 
 

1. Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára ako výsledok postupu podľa ust. § 18 ods. 1 písm c) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZoVO“), v zmysle ktorého je možné zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú 
zmluvu zmeniť potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 
nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, 
rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.  
 

2. Zmluvné strany po dôkladnom zhodnotení všetkých aspektov súhlasia, že od podpisu ZoD nastali 
také okolnosti, ktoré subjektívne ani jedna zmluvná strana nedokázala ovplyvniť ani predvídať, a to 
ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, a ktoré odôvodňujú potrebu vykonania zmien 
pôvodnej Zmluvy o dielo s finančným dopadom na cenu diela oproti pôvodne dojednanej cene 
diela.  
 

3. Zmluvné strany ako najzávažnejšie okolnosti vyhodnotili najmä nasledovné skutočnosti: rekordná 
inflácia, nemožnosť obstarať pôvodne zamýšľaný materiál a komponenty z dôvodu aktualizácie 
sortimentu na strane výrobcov, navýšenie cien na strane výrobcov a iné. 
 

4. Tieto prekážky znemožňujú zhotoviteľovi dodať dielo vzájomne dohodnutým spôsobom v zmysle 
predloženej dokumentácie podľa Zmluvy o dielo za pôvodne dojednanú cenu.  
 

5. Zmluvné strany, vzhľadom na vyššie uvedené okolnosti a s tým spojenú potrebu úpravy ceny 
a platobných podmienok za dodanie diela v nevyhnutnom rozsahu, v súlade so ZoVO uzatvárajú 
tento Dodatok č.2 v nasledujúcom znení:  

 
 
 
 

Článok III.  
PREDMET DODATKU Č.2 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie Článku V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY Zmluvy 

o dielo sa mení v bode 5.1. Nové znenie Článku V. bod 5.1 je nasledovné:  
 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy o dielo: 

 

Spolu bez DPH  285 986,53 € 
DPH 20%    57 197,31 € 
Spolu   343 183,84 € 
Slovom  Tristoštyridsaťtritisícjedenstoosemdesiattri 84/100 € 
 
Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 

 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie Článku XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Zmluvy o 
dielo sa: 

a. Ruší pôvodné znenie bodu 16.2, písm. a), ktoré sa v plnej miere nahrádza novým 
znením: 
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„ Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ 
príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv 
na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. 
Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli 
mať vplyv na výsledok VO, a teda majú za následok ex ente finančnú opravu 
oprávnených výdavkov projektu, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu 
prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a 
kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa 
Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za 
VO.“ 

b. dopĺňa v bode 16.2.  o nasledovnú vetu v závere:  
 
V prípade, že táto Zmluva nenadobudne účinnosť do 6 mesiacov odo dňa jej platnosti automaticky 
zaniká. 
 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení obsah Prílohy č. 3 -  Návrh technického riešenia, projektový 
plán a podrobný časový plán výstavby. Nová Príloha č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku 
č.2 zmluvy o dielo. Zmena Prílohy č. 3 nemá vplyv na celkovú lehotu plnenia zmluvy o dielo. 
 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmeny v znení tohto Dodatku č. 2 sú realizované v súlade s ust. § 18 
ods. 3 písm. a.) ZoVO,  nakoľko deklarovanými zmenami sa nemení charakter Zmluvy o dielo, 
nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZoVO, nemajú vplyv na lehotu plnenia, pričom 
absolútna hodnota týchto zmien neprevyšuje 15 % hodnoty pôvodnej ceny predmetu Zmluvy 
o dielo. 

 

Článok IV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy o dielo, ktoré týmto Dodatkom č.2 nie sú 

dotknuté, ostáva zachovaná v pôvodnom znení, tak ako bolo zmluvnými stranami dojednané v 
Zmluve.  
 

2. Dodatok č.2 nadobúda platnosť  jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami. Účinnosť 
nadobudne po jeho zverejnení v zmysle predpisov. 
 

3. V prípade, ak niektoré ustanovenie tohto Dodatku je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, 
nedotýka sa to ostatných ustanovení tohto Dodatku ako ani ustanovení Zmluvy, ktoré zostávajú 
platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú nahradiť neplatné alebo neúčinné 
ustanovenie novým Dodatkom obsahujúcim ustanovenie v platnom a/alebo účinnom znení, ktoré 
čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného 
ustanovenia. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne 
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.2 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli 
jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 
určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.2 a na znak 
slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali. 

 
5. Dodatok č.2 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva   

Zhotoviteľ.  
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6. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2 tvorí nasledujúca príloha: 

a) Príloha č. 1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy v znení zmien dojednaných 
v tomto Dodatku č. 2.  

b) Príloha č. 3 - Návrh technického riešenia, projektový plán a podrobný časový plán výstavby 
v znení zmien dojednaných v tomto Dodatku č.2. 

 
7. Prílohy tohto Dodatku č.2 súčasne nahrádzajú Prílohy s totožným označením čísla a názvu, ktoré 

sú súčasťou Zmluvy o dielo.  
 
 
 
Vo Vechci, dňa 26.09.2022                                 Vo Vechci,  dňa 26.09.2022 
 
 
Za Za 
Obec Vechec MART SYSTEM s.r.o. 
 

 
 
 
 
 

....................................................         .......................................................... 
  Ladislav Tóth, starosta     Ing. Anton Gaľa, konateľ 

                                                                                                                  Ladislav Pančišín, konateľ 
 


