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Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 34/2021 

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej iba „Dodatok č.2 k Zmluve“) 

 

  Medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

  Objednávateľ:  

Názov:                       Gemersko-malohontské osvetové stredisko 

Sídlo: Jesenského 340/5, 979 01 Rimavská Sobota 

Krajina: Slovenská republika 

Zastúpený/štatutárny orgán: Mgr. Darina Kišáková, riaditeľka 

IČO:  35987324 

DIČ: 2021431181 

Bankové spojenie: IBAN: SK95 8180 0000 0070 0039 6027 

 (ďalej ako „objednávateľ“) 
 

za účasti zriaďovateľa 

Objednávateľa:   Banskobystrický samosprávny kraj 

Sídlo :    Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica 

Štatutárny orgán: Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 

Právna forma:                samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený  

zákonom  NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v 

znení neskorších predpisov 

IČO :       37828100 

DIČ:    2021627333 

Bankové spojenie :  Štátna pokladnica 

Číslo účtu :   IBAN: SK92 8180 0000 0070 0038 9679  

(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľa a samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane jednej) 
 

a 
 

Zhotoviteľ:                     
Názov                                             Expresstav, spol. s r. o.    

Sídlo                 Sobôtka 34, 979 01 Rimavská Sobota   

zastúpený/štatutárny orgán:           Mgr. Igor Paľovský, konateľ spoločnosti   

IČO                 36745871   

DIČ                                          2022331289 

IČ DPH:                SK2022331289  

Bankové spojenie:                          Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Zapísaná:                                       v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro., vložka č. 

                                                      3318/S 

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“) 

 

 
 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 
 

           Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 34/2021 zo dňa 16. 8. 2021 a Dodatok č. 1 k Zmluve zo dňa 

4. 11. 2021 (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorých sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa zhotoviť dielo: 

“Gemersko-malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota – rekonštrukcia budovy“ a to v súlade 

s podmienkami stanovenými Zmluvou a príslušnými právnymi predpismi a technickými predpismi. S ohľadom na 

realizáciu naviac prác oproti pôvodnému rozsahu, ktoré boli odsúhlasené  Dodatkom č. 1 k Zmluve  o dielo 

a vzhľadom k nepriaznivej pandemickej situácii a opatrení prijatých ÚVZ  súvisiacich s COVID- 19 vznikla 

situácia, ktorá reálne z objektívnych  dôvodov na strane zhotoviteľa bráni riadnemu zhotoveniu diela.  Z  hore 

uvedených skutočností zhotoviteľ požiadal o predĺženie termínu ukončenia prác I. etapy o 26 dní. Zmluvné strany 

sa  dohodli na zmene ukončenia a odovzdania riadne vykonaného diela objednávateľovi uvedenej v Článku IV. 

ods.  7.,  a to formou Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 34/2021 a Dodatku č. 1 k Zmluve. 
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Článok II. 

Predmet dodatku 

 

1. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti a v súlade s Článkom IV. ods. 7.  Zmluvy a  § 18 ods. 1 písm. e) 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov sa zmluvné strany dohodli na zmene Článku IV. ods. 7. Zmluvy takto: 

 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje najneskôr do 17. 3. 2022.  

 

 

2. Na základe zmeny termínu realizácie diela sa mení Príloha č. 3 – Harmonogram postupu prác Zmluvy, tak  

ako je uvedené v Prílohe č.1 tohoto Dodatku č.2 k Zmluve. 

 

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy zo dňa 16. 8. 2021 a Dodatku č. 1 k Zmluve zo dňa 4. 11. 2021 ostávajú 

v platnosti.   

 

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 2 k Zmluve je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

2. Dodatok č. 2 k Zmluve je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch 

vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.   

 

3. Dodatok č.2 k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 k Zmluve je: 

 

Príloha č. 1 –  Časový harmonogram postupu prác 

 

 

 

 

 

V Rimavskej Sobote dňa  25. 01. 2022                                      V Rimavskej Sobote dňa 25. 01. 2022 

 

 

Za Zhotoviteľa:                                                                            Za Objednávateľa:  

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------                 -------------------------------------------------------- 

           Mgr. Igor Paľovský                                                                   Mgr. Darina Kišáková 

                       konateľ                                                                                    riaditeľka  

 

 


