
DODATOK č.2

k Zmluve o dielo č. 01/2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s ustanoveniami zákona č.
343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Objednávateľ:
Názov:
S''dlo:

Štatutámy orgán:
'Čo:
DIČ:

Bankové spojenie:
Č',slo účtu:

Tel, fax:

E-mai':

( ďalej  len  „objednávateľ")

Zhotovitel':
Sídlo:

lčo:
D'Č:

lč DPH:

Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach:
-realizačných veciach:

Telefón:
Email:

Zapísaný v registri:

(ďalej  len „zhotoviteľ")

čl.l

Zmluvné strany

Obec Beňadovo
029 63 Beňadovo 66
Jaroslav Pepucha, starosta obce
00314391
2020571597
Prima banka Slovensko,  a.s.
SK33 5600 0000 0040 4132 3007
0435598130
benadovo@gmail.com

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
36373249
2020128781
SK2020128781
lng.  Maľtin  Habiňák

vÚB, a.s.

SK98 0200 0000 0028 8575 8853

ing. Maľtin Habiňák

ing.  Martin  Habiňák

0917 475 522
habinak@stavebnypodnik.sk
Obchodný register okresného súdu v Žiline, oddiel:Sro, vložka č.10480/L

1. PREAMBULA

`.5:nÁ#3dúaúokpsóDUNZNaEús:r.:a.zpľjíee,d.o:oágd:#;eo:u;#žáevnaiteeľ,oeT.'obgsE:ä;d:vzom:nzah:t.o:::en':9h:

termínu odovzdania dokončeného diela „Výstavba novej materskej školy Beňadovo". Táto zmena temínu
je  po  dohode  medzi  oboma  stranami  posunutá  o čas,  ktorý  boli  práce  na  zákazke  prerušené.  Práce  na
zákazke  boli  prerušené  dňa  3.6.2022,  čo je  uvedené  aj  v zápise  v Stavebnom  denníku.  Prerušenie prác
vzniklo nedodaním materiálov od dodávateľov, ktorí mali problém s dodávkou materiálu kvôli vzniknutej
situácii na Ukrajine.



2.    Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje o zmluvných stranách sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne
bez  meškania  oznámiť  druhej  zmluvnej   stľane  každú  zmenu,  ktorá  by  mohla  mať  vplyv  na  plnenie
zmluvných  záväzkov.  Zmluvné  strany  sú  si  vedomé, Že  pri  neoznámení takejto skutočnosti  budú znášať
následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknút'.

3.    Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôl'u uzavrieť zmluvu
o dielo v tu uvádzanom znení.

4.    Zhotoviteľ   prehlasuje,   že   vzal   na  vedomie   ciele   a   potreby   objednávateľa,   bol   oboznámený   sjeho

požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet podľa článku 3. tejto zmluvy bude realizovať s odbomou
starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu s odbome spôsobilými zamestnancami.

11. PREDMET DODATKU

1.    Dodatkom mení a nahrádza príloha č. 4 zmluvy -hamonograin prác novým hamonogramom

2.    Dodatkom sa menĺ sa Článok 4. ČAS, TEMÍNY A MIESTO PLNENIE

Pôvodné znenie Článku 4 ` ods.  1  oodľa Dodatku č.  1 :
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť dielo v lehote do 11 mesiacov odo dňa protokolámeho
odovzdania a prevzatia staveniska. Dokončenie diela nastáva jeho protokolámym odovzdaním a
prevzatím.

Nové znenie Článku 4` ods.1  i)odľa Dodatku č. 2:
Zriotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť dielo v lehote do 11 mesiacov predĺžených o 52 dní (počas
ktorých boli pozastavené práce) odo dňa protokolámeho odovzdania a prevzatia staveniska.

111. ZÁVEBEČNÉ USTANOVENIA

1.    Tento Dodatok nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade
s § 47a ods.  1  Občianskeho zákonníka.

2.    Dodatokje vyhotovený v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdržĺ 1  exemplár.
3.   Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok uzavreli slobodne, nie v tiesni, nie za nevýhodných

podmienok na základe dobrej vôle, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu pripájajú svoje
podpisy.

V Beňadove, dňa

Objednávatel'
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V Námestove, dňa
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