
 

 
 

	
Dodatok č.1  

K Zmluve o dielo č.01/20 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). 
 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:  
Názov:   Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
Sídlo:   Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves 
Zastúpenie:  Ing. Zuzana Krempaská , riaditeľka múzea 
Registrácia:   
Bankové spojenie: SK608180 0000 0070 0018 4518 
IČO:   31297927 
DIČ:   2021432798 
IČ DPH:  nie je platcom DPH 
Tel.:   053/4423757 
e-mail:   muzeumspisa@muzeumspisa.com 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ:   
Obchodné meno:   GAMA stavebná firma, s.r.o. 
Sídlo:     Kukučínova č. 641/4, 054 01 Levoča 
zastúpenie:    Jozef Čuj,  Jozef Galajda 
IČO:   44639872     
DIČ:    2022771520 
IČ DPH:   SK2022771520 
Bankové spojenie:         SK46 1111 0000 0010 5491 2018 
Register:              Okresného súdu Košice I odd. SRO, vl.č.23276/V 
Tel.:              +421 905 563 747, +421 905 493 008  
e-mail:   gamagalajda@gmail.com   gama@vmnet.sk  
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 

Čl. II. 
Úvodné ustanovenia 

 
2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 21.10.2020 Zmluvu o dielo č.01/20 predmetom ktorej sú práce na  

exteriérových štvorramenných schodoch v parku areálu kaštieľa v Markušovciach v rozsahu 
spracovanej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby z 05/2020 , spracovanej Ing. Arch. 
Magdalénou Janovskou, pri dodržaní podmienok Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-
2019/21539-86353/SM,SO zo dňa 23.10.2019  .  

 
Čl. III. 

Predmet dodatku 
 
3.1 Zmeny , ktoré sú predmetom dodatku, sú zmenami s poukazom na § 18 ods. 1 písm. c) Zák. č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov z dôvodu, že v priebehu realizácie stavebných prác na diele boli zistené 
skutočnosti, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať v čase 
spracovania cenovej ponuky zhotoviteľa v rámci procesu verejného obstarávania, a to : počas 
realizácie  stavebných prác bolo zistené, že na železobetónovej  schodišťovej doske sú             
dobetónované  ďalšie schody  o hr. 14 cm po celej ploche. Pôvodná ŽB. doska zo stupňami 
horných dvoch ramien s podestou a obnaženou výstužou zo spodnej časti  má nerovnomernú 
hrúbku /v najtenších miestach má 5 cm/, čo je nedostatočné  a preto bude celá zdemontovaná 



 

 
 

a nahradená novou ŽB doskou . Dve spodné železobetónové ramená boli zhotovené 
v nerovnomernej hrúbke, a to od 8 cm do 50cm a založené na prehnitom kamennom murive. 
Podstatná časť týchto spodných ramien nemá základy preto tiež budú zdemontované 
a nahradia sa novými. Vzhľadom na vyššie uvedené zistenia a dodržanie technologického 
postupu pri realizácií prác je potrebná zmena termínu realizácie diela ako aj ceny diela. 

Čl. IV. 
Čas zhotovenia a odovzdania Diela 

4.1 Termíny plnenia diela: 
Začiatok realizácie Diela je  4.11.2020. 
Ukončenie realizácie Diela  hrubej stavby  a dodanie kamenných prvkov je najneskôr do 

15.12.2020 
 

Čl. V. 
Cena diela 

 
5.1    Cena stavebných prác naviac: 
         Cena bez DPH:       1 990,01 € 
 DPH 20%          398,00 € 
 Celková cena:       2 388,01 € 
 Slovom: Dvetisíctristoosemdesiatosem 1/100 
 
5.2 Znenie zmluvy v Čl.III. Cena diela a platobné podmienky bod 3.2 sa mení následovne: 
 
         Cena Diela bez DPH:      25 427,34 € 
 DPH 20%        5 085,47 € 
 Celková cena:                30 512,81 €  
  
         Slovom: tridsaťtisícpäťstodvanásť 81/100 
 
         Cena diela je cenou stanovenou na základe Prílohy č. 1 k Zmluve o dielo: položkovitý rozpočet 

s výkazom výmer v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb.o cenách, v znení neskorších predpisov 
a súpisu prác, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku. 

Čl. VI 
Záverečné ustanovenia 

                                                
6.1  Tento dodatok bol uzatvorený slobodne a vážne, určite zrozumiteľne, zmluvné strany si dodatok 

riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia 
6.2   Ostatné ustanovenia Zmluvy a, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto dodatkom ostávajú 

v platnosti v doteraz platnom znení. 
6.3 Dodatok k zmluve  je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 

dva (2) si ponecháva objednávateľ a dva (2) zhotoviteľ. 
6.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka pozostávajúca z naceneného výkazu 

výmer. 
 
V Spišskej Novej Vsi 2.12.2020                         V Levoči  2.12.2020 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
                                                                                           
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi GAMA stavebná firma, s.r.o 
Letná 50, Spišská Nová Ves Kukučínova 641/4 ,Levoča 
 
 
 
...................................................    .............................................. 
Ing. Zuzana Krempaská                                    Jozef Galajda   
Riaditeľka múzea     Konateľ spoločnosti 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
     
 


