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DODATOK  Č. 2  K  ZMLUVE  O DIELO 

uzatvorenej dňa 21.12.2021 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 (ďalej len ZVO) 

(ďalej v texte len „Dodatok č.1“) 

 
Článok I.  

ZMLUVNÉ STRANY 
 

Názov organizácie:  Obec Slavkovce 
Sídlo organizácie: Slavkovce 115 , 072 17 Slavkovce 
Štatutárny orgán: Ing. Iveta Pavliková 
IČO:  00325775 
DIČ:  
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK37 5600 0000 0042 0695 8001 

Zástupca splnomocnený:  
na rokovanie vo veciach:  

a) zmluvných: Ing. Iveta Pavliková 
b) technických: Ing. Iveta Pavliková 

(ďalej len “Objednávateľ ”) 

A 

Názov: MOUREZ s.r.o. 
Sídlo: B. Nemcovej 1143, 093 01 Vranov n/T 
Štatutárny orgán: konatelia 
Zapísaná v: obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 14213/P 
IČO: 36486485 
DIČ: 2020001962 
IČ DPH: SK2020001962 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 
IBAN: SK69 0900 0000 0005 6108 1293 

Zástupca splnomocnený 
na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných: Mgr. Adrián Zacharský 
b) technických: Mgr. Adrián Zacharský 

Číslo telefónu: 0908 732 956 
Číslo faxu:  
Email: a.zacharsky@gmail.com  

(ďalej len “Zhotoviteľ”)  
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Článok II.  

PREAMBULA 

Dňa 21.12.2021 bola uzatvorená zmluva o dielo medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorej  
predmetom je vykonať dielo (stavbu) „MŠ Slávkovce - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ“. 
 
Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo v znení dodatku č. 1 
mení v nasledovnom rozsahu: 
 

Článok III.  
PREDMET DODATKU 

 
3.1 Článok 5.2 sa mení nasledovne: 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa 
odovzdania staveniska a na základe písomného vyzvania Objednávateľom: 
 
1. zložiť na účet Objednávateľa sumu vo výške 5 % z ceny za Dielo (bez DPH) ako výkonovú 

záruku. Verejný obstarávateľ Zhotoviteľovi vráti po prevzatí diela sumu na účet 
Objednávateľa (najneskôr do 7 pracovných dní). Nezloženie výkonovej záruky bude 
považované za odmietnutie uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, 
 

Alebo 
 
2. predložiť Výkonovú bankovú záruku vo výške 5% z ceny diela bez DPH, ktorá bude platná od 

10 pracovného dňa odo dňa odovzdania staveniska do termínu odovzdania a prevzatia diela 
bez vád a nedorobkov. Výkonová banková záruka  bude po prevzatí diela vrátená (najneskôr 
do 7 pracovných dní). Nezloženie výkonovej bankovej záruky bude považované za odmietnutie 
uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. 

 
3.2  Článok 5.9 sa mení nasledovne: 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác po ukončení diela 
a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom.  Prílohou 
faktúry budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných služieb za fakturované obdobie 
dokumentujúce plnenie Dodávateľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle 
Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa 
vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry. 
 

 
Článok IV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

4.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení dodatku č. 1, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 
2 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení. 
 

4.2 Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva 
Zhotoviteľ.  

 

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 2 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli 
jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 
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určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak 
slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali. 

 

4.4 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň 
po dni zverejnenia.  

 
 
 
 
V Slavkovciach dňa  16.6.2022                   Vo Vranove, dňa  16.6.2022                 
 

 

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

                     Objednávateľ                                                          Zhotoviteľ 

 
 
 
 


