
Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo  

 

 

 
uzatvorenej dňa 30.11.2021 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  

  

(ďalej v texte len „Zmluva o dielo“)  

 

 

 
 Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:    Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. Mája 2, Trenčín 

Sídlo:     1. mája 2, 911 35 Trenčín 

Štatutárny zástupca:   RNDr. Pavol Kováč, riaditeľ školy 

IČO:     00160458 

DIČ:       2021309719   

Bankové spojenie:     Štátna pokladnica 

IBAN:     SK60 8180 0000 0070 0050 5297 – BU 

     SK27 8180 0000 0070 0064 3534 - zábezpeka 

Osoba oprávnená konať vo veciach 

a) zmluvných:   Mgr. Tomáš Baláž 

b) technických:    Ing. Beáta Tichá 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ:     PIO KERAMOPROJEKT, a.s. 

Sídlo:     Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín  

Štatutárny zástupca:   Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva 

IČO:     36 308 862 

DIČ:       2020176543   

IČ DPH:    SK2020176543 

Bankové spojenie:     VÚB, a.s.  

IBAN:     SK26 0200 0000 0013 5162 0759 

Osoba oprávnená konať vo veciach  

a) technických:   Ing. Henrich Pavlík  

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

 

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo zo dňa 30.11.2021  

týmto Dodatkom č. 1 (ďalej len ako „Dodatok“) nasledovne: 

 

 



PREAMBULA 

 

1. Zmluvné strany dňa 30.11.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je zhotovenie 

diela s názvom „PD – Vybudovanie telocvične pre gymnázium“ - UR (ďalej len „dielo“).  

 

2. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku je posun termínu vydania územného rozhodnutia diela, 

nakoľko v zmysle požiadaviek Západoslovenskej distribučnej, a.s. (ďalej len „ZSdis“) bolo 

potrebné upraviť v projektovej dokumentácií miesto napojenia prípojky NN, upraviť 

projektovú dokumentáciu a následne opätovne požiadať ZSdis o stanovisko k územnému 

rozhodnutiu.  

 

3. Počas spracovávania DÚR bolo odkonzultované s technikom ZSdis miesto napojenia NN 

prípojky z jestvujúcej skrine SR č. 68-0679 umiestnenej za jestvujúcou budovou jedálne. 

Nakoľko v rámci aktivít ZSdis dôjde k vybudovaniu novej istiacej skrine na ul. Nešporovova 

ZSdis navrhlo zmeniť miesto napojenia telocvične.  

 

4. Nakoľko k územnému konaniu sa Technická inšpekcia nevyjadruje, zhotoviteľ nemôže 

odovzdať PD overenú  technickou inšpekciou, ako je to uvedené v zmluve. 

 

5. Na základe vyššie uvedeného sa mení ustanovenie Článku IV. ods. 1 písm. b) Zmluvy o dielo 

ohľadne času zhotovenia Diela, ukončenia a odovzdania inžinierskej činnosti. Z vyššie 

uvedeného vyplýva, že v zmysle § 18 ods. 1 písmeno c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potreba 

zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré Zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej 

starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. 

 

 

I. 

Predmet  dodatku č. 1 

 

1. V Článku IV. „Čas zhotovenia“ sa časť ods. 1. písm. b) mení tak, že sa upravuje nasledovne:  

 

„b) inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia  najneskôr  do 29.04.2022, pričom 

inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením časti projektovej dokumentácie – 

Protipožiarna bezpečnosť stavby – overenej príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ SR, 

a predložením právoplatného územného rozhodnutia i projektovej dokumentácie overenej 

stavebným úradom.“    

 

 

II. 

Záverečné dojednania 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú 

nezmenené.  

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami 

a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle 

Objednávateľa. 

3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každé 



vyhotovenie má platnosť originálu, s určením štyri vyhotovenia pre Objednávateľa a dve 

vyhotovenia pre Zhotoviteľa. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu 

a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

 

V Trenčíne, dňa 11.03.2022    V Trenčíne,  dňa 11.03.2022   

 

 

 

 

 

....................................                 .......................................... 

RNDr. Pavol Kováč         Ing. RNDr. Pavel Mikuláš 

riaditeľ Školy         predseda predstavenstva 

Gymnázium Ľudovíta Štúra        PIO KERAMOPROJEKT, a.s. 

Objednávateľ         Zhotoviteľ 

 

 

 


