
Uznesenie schválené na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci 

konaného dňa 07. marca 2022 

 

 

Uznesenie č. 18/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

1. Berie na vedomie 

 

a) že dňa 25. 10. 2021 bola platne uzatvorená Zmluva o dielo č. 2021/261 so zhotoviteľom 

LUMA-SK, spol. s r.o., IČO 36428001, účinná 26. 10. 2021 v znení Dodatku č. 1 zo 

dňa 24. 1. 2022 

b) že dňa 11.02.2022 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku číslo: KŽP-PO4-SC431-2021-68/BNJ6 medzi poskytovateľom Ministerstvo 

životného prostredia SR, v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra 

a prijímateľom Mesto Rajec (NFP maximálne do výšky 674 236,33 EUR, čo 

predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu 

podľa horeuvedenej zmluvy 

c) informáciu zhotoviteľa doručenú MsÚ Rajec 22. 2. 2022 a žiadosť zhotoviteľa zo dňa 

24. 2. 2022 o navýšenie ceny diela  

d) objektívne známe skutočnosti o nepredvídateľnom náraste cien stavebných materiálov 

vyplývajúce z údajov Štatistického úradu SR od predloženia ponuky zhotoviteľa 

v rámci procesu verejného obstarávania, do doby ukončenia kontroly procesu 

verejného obstarávania a následného začiatku realizácie diela (09/2021 – 2/2022) 

e) prípustnosť zmeny ceny diela s ohľadom na ustanovenie čl. III ods. 4, písmeno c) 

Zmluvy o dielo č. 2021/261 so zhotoviteľom LUMA-SK, spol. s r.o., IČO 36428001, 

účinná 26. 10. 2021 v znení dodatku č. 1 zo dňa 24. 1. 2022 

 

2. Schvaľuje: 

 

a) zmenu zmluvy o dielo č. 2021/261 zo dňa 25. 10. 2021 v znení dodatku č. 1 zo dňa 24. 

1. 2022 uzatvorenú medzi objednávateľom Mestom Rajec a zhotoviteľom LUMA-SK, 

spol. s r.o. IČO 36428001, v čl. III ods. 1, v časti vyčíslenia ceny diela takto: 

 

Cena bez DPH: 689 974,80 Eur 

DPH 20%:  137 994,96 Eur 

Cena s DPH:  827 969,76 Eur 

 

Slovom: osemstodvadsaťsedemtisícdeväťstošesťdesiatdeväť eur 76 eurocentov 

 

b) poveruje primátora mesta Rajec uzatvorením Dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 

2021/261 zo dňa 25. 10. 2021 v znení dodatku č. 1 zo dňa 24. 1. 2022 uzatvorenú medzi 

objednávateľom Mestom Rajec a zhotoviteľom LUMA-SK, spol. s r.o. IČO 36428001, 

v znení tak ako je uvedené v bode 2., písm. a) tohto uznesenia. 

 

 

 

Ing. Milan Lipka 

     primátor mesta 


