
Dodatok č. 3 
k Zmluve o dielo zo dňa 19.07.2022 . 

uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka 
v platnom znení 

 
(ďalej aj len „Zmluva“) 

 
 

Čl. 1. Zmluvné strany 
 
 

Objednávateľ Obec Častkovce 
Sídlo: Častkovce 399, 916 27 Častkovce 
V mene kt. koná: Mgr. Dušan Bublavý, starosta obce 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu: 059 1941 7007 / 5600 
IBAN: SK69 5600 0000 0059 1941 8026 
IČO: 00311472 
DIČ: 2021091402 
Tel.: 032 / 779 41 93 
Fax: 032 / 779 41 93 

 
(ďalej aj len „objednávateľ“) 

 
Zhotoviteľ 
Obchodné meno: Royaldom, s.r.o. 
Sídlo: 428, 916 27 Častkovce 
V mene kt. koná: Martin Madro, konateľ 
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu: IBAN SK64 7500 0000 00420 2820 6746 
IČO: 44 590 270 
DIČ: 2022746154 
IČ DPH: SK2022746154 
Zástupca vo veciach technických: Vlado Jozef 
Telefón: 0911/ 724 375 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vložka č. 21198/R 

(ďalej aj len „zhotoviteľ“) 

Čl. 2. Úvodné ustanovenie 
 

Objednávateľ po oboznámení zhotoviteľa o plánovanom odstúpení od Zmluvy v zmysle poslednej 
odrážky bodu 9.1 Zmluvy vzhľadom na to, že objednávateľovi bolo dňa 13.06.2022 doručené 
Rozhodnutie Správnej rady Fondu na podporu športu o neposkytnutí finančného príspevku z Fondu na 
podporu športu, o ktorú objednávateľ požiadal (za účelom financovania prevažnej časti vysúťaženej ceny 
za dielo) na základe svojej žiadosti ref. č. 0021 predloženej na základe výzvy kód 2021/004 na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia športovej 
infraštruktúry“ vyhlásenej dňa 15.11.2021 na podklade Schémy štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu 
a modernizáciu športovej infraštruktúry poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na 
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podporu športu, zverejnenej dňa 01.07.2021 v Obchodnom vestníku č. 126/2021 pod č. G000058 
(následkom čoho platí, že rozpočet objednávateľa nekryje, resp. že v rozpočte objednávateľa sa nenachádza 
dostatočný objem finančných prostriedkov, z ktorých by bol schopný riadne plniť záväzky z uzavretej 
Zmluvy spočívajúce v povinnosti úhrady vysúťaženej ceny za zhotovenie diela – keďže v rozpočte 
objednávateľa je pre účely úhrady vysúťaženej ceny za zhotovenie diela vyhradená len suma vo výške: 
100.000,- €) pristúpil na zhotoviteľom navrhovanú alternatívu riešenia vzniknutej situácie, podľa 
ktorej zhotoviteľ namiesto zrušenia Zmluvy z dôvodu odstúpenia objednávateľa (pre neposkytnutie 
finančného príspevku z Fondu na podporu športu) zrealizuje dielo za cenových podmienok, ktoré sú, 
resp. budú kryté rozpočtom objednávateľa (do výšky 100.00,- €, ktoré budú uhradené podľa 
pôvodných platobných podmienok) a výťažkom z dobrovoľnej zbierky, ktorú objednávateľ vyhlási 
za účelom (úplného alebo aspoň čiastočného) nahradenia výpadku finančných prostriedkov na úhradu 
vysúťaženej ceny za zhotovenie diela, ktoré mali byť (v zmysle pôvodného plánu objednávateľa) kryté 
dotáciou z Fondu na podporu športu (ďalej aj len „chýbajúce finančné prostriedky“). 

 
Vzhľadom na uvedené zmluvné strany dňa 02.08.2022 uzatvorili dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len 
„Dodatok č. 1“), na základe ktorého sa Zhotoviteľ zaviazal zrealizovať dielo za (finálnu) cenu, ktorej výška 
bude určená (ďalším dodatkom) ako súčet čiastky 100.000,- € (krytej rozpočtom objednávateľa) a sumy 
finančných prostriedkov vyzbieraných v rámci dobrovoľnej zbierky s tým, že takto určená (finálna) cena za 
dielo môže byť (resp. aj vysoko pravdepodobne bude) výrazne nižšia oproti vysúťaženej cene za zhotovenie 
diela (z pohľadu ekonomickej rovnováhy sa teda jedná o zmenu v neprospech zhotoviteľa); avšak bez 
podstatnej zmeny vysúťažených podmienok a bez dopadu na charakter Zmluvy, rozsah a špecifikáciu diela, 
technické riešenie požadované objednávateľom a / alebo akékoľvek ďalšie dohodnuté, resp. vysúťažené 
podmienky s výnimkou nevyhnutných, resp. nepodstatných zmien podľa tohto dodatku. V zmysle Dodatku 
č. 1 ďalej platí, že konečná výška ceny za zhotovenie diela bude určená (resp. vyúčtovaná) dodatkom po 
ukončení dobrovoľnej zbierky (najviac sa však môže jednať o vysúťaženú cenu za zhotovenie diela). Pre 
odstránenie pochybností sa v Dodatku č. 1 ďalej uvádza, že objednávateľ zhotoviteľovi za vykonanie diela 
zaplatí najviac vysúťaženú cenu za zhotovenie diela (a to aj v prípade, ak sa v dobrovoľnej zbierke 
vyzbiera viac finančných prostriedkov, než je potrebné). Dodatkom č. 1 bolo zároveň dohodnuté, že 
zhotoviteľ je oprávnený na priebežnú fakturáciu za vykonané stavebné práce na podklade dodatku k Zmluve 
(uzavretého počas trvania dobrovoľnej zbierky, resp. pred jej ukončením), a to vo výške finančných 
prostriedkov, ktoré sa aktuálne nachádzajú na príslušnom bankovom účte dobrovoľnej zbierky. 

 
Dobrovoľná zbierka bola vyhlásená dňa 03.08.2022 spôsobom podľa § 4 ods. 3 písm. b) a § 11 ods. 4 písm. 
b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na dobu 4 mesiacov odo dňa jej vyhlásenia.  
 
Zhotoviteľ sa za účelom realizácie svojho prísľubu zaviazal akceptovať úpravu platobných podmienok 
a ceny za dielo spôsobom zodpovedajúcim objemu finančných prostriedkov, ktoré boli, resp. budú 
zabezpečené v rámci dobrovoľnej zbierky. 

 
Na účte dobrovoľnej zbierky sa v deň uzavretia tohto dodatku k Zmluve nachádza (resp. sa po vyhlásení 
dobrovoľnej zbierky vyzbierala) suma vo výške celkom: 17 500 ,- €. 

 
Zhotoviteľ dňa 19.10.2022 vystavil objednávateľovi čiastkovú faktúru č. 2211004589 za vykonané stavebné 
práce zrealizované zhotoviteľom na diele v zmysle Dodatku č. 1 vo výške celkom: 14 222,88  € bez DPH 
(resp. 17 067,46  € vrátane DPH). 

 
Vzhľadom na vyššie uvedené zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 3 k Zmluve. 

Strana 2 z 3 



Čl. 3. Predmet dodatku č. 3 
 

Zmluvné strany uzavretím tohto dodatku potvrdzujú vykonanie stavebných prác na diele (v časti SO 01) 
podľa špecifikácie predstavujúcej prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku (t. j.: súpis stavebných prác 
zhotoviteľa na diele v časti: SO 01 za obdobie od 27.09. 2022 do 18.10.2022), ktorá zároveň predstavuje 
fakturačný podklad a prílohu faktúry zhotoviteľa č. 2211004589 zo dňa 19.10.2022. 

 
Objednávateľ sa v zmysle uzavretého Dodatku č. 1 uzavretím tohto dodatku č. 3 zaväzuje uhradiť 
zhotoviteľovi (priebežnú) faktúru č. 2211004589 na zaplatenie čiastkovej ceny za vykonané stavebné práce 
(podľa prílohy tohto dodatku) vo výške celkom: 14 222,88 € bez DPH (resp. 17 067,46  € vrátane DPH), 
nakoľko je táto čiastková fakturácia zhotoviteľa krytá finančnými prostriedkami, ktoré sa podarilo 
vyzbierať v rámci vyhlásenej dobrovoľnej zbierky podľa Čl. 1 tohto dodatku (tak, ako to predpokladá 
Dodatok č. 1). 

 
Konečná výška ceny za zhotovenie diela bude v zmysle Dodatku č. 1 upravená (resp. vyúčtovaná) s 
ohľadom na priebežnú fakturáciu podľa tohto článku a prípadne aj s ohľadom na ďalšiu priebežnú 
fakturáciu zhotoviteľa (pokiaľ sa v rámci dobrovoľnej zbierky podarí, resp. podarilo vyzbierať potrebné 
finančné prostriedky a zhotoviteľ objednávateľovi vystaví, resp. vystavil priebežnú faktúru vo výške krytej 
takýmito finančnými prostriedkami z dobrovoľnej zbierky –  pre tento účel viď aj predchádzajúce dodatky 
k Zmluve). 

 
Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi faktúru č. 2211004589 na zaplatenie čiastkovej ceny za 
vykonané stavebné práce (podľa prílohy tohto dodatku) vo výške celkom: 14 222,88 € bez DPH (resp. 17 
067,46  € vrátane DPH) v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. 

 
Čl. 4. Záverečné ustanovenie 

 
Tento dodatok č. 3 k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Tento 
Dodatok č. 2 sa stáva účinným dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. 

 
Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa 
a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa. Prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 3 je súpis 
vykonaných stavebných prác na diele (v časti SO 01 za obdobie od 27.09. 2022 do 18.10.2022). 

 
Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred podpisom riadne prečítali, že bol uzatvorený po 
vzájomnom prejednaní podľa ich pravej, slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných 
podmienok, a že obsah tohto dodatku č. 3 k Zmluve považujú za dostatočne jasný, určitý a zrozumiteľný. 

 
V Častkovciach, dňa 21.10.2022. 

 
 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
 
 

.............................................................. ................................................................. 
Obec Častkovce Royaldom, s.r.o. 
v mene kt. koná Mgr. Dušan Bublavý, starosta v mene kt. koná Martin Madro, konateľ 
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