
 

DODATOK č. 2 
k Zmluve o dielo zo dňa 27.05.2020 

 

uzatvorenej podľa  § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

(ďalej len „dodatok“) 

 

Objednávateľ   Obec Jánovce 

Sídlo:    059 13 Jánovce č. 248  

 Zastúpený: Jozef Kacvinský, starosta 
 IČO:   00 326 259 
 Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
 IBAN:    SK34 0900 0000 0050 7844 0308 
 Zástupca splnomocnený na rokovanie 
 vo veciach technických:  Jozef Kacvinský 
 vo veciach zmluvných:  Jozef Kacvinský 
 
 (ďalej len „objednávateľ“) 
  
 
 Zhotoviteľ   COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 
 Sídlo:    Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 
 
 Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: 

Sro, vložka č. 2800/S 
 Zastúpená: Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti 
 Osoba oprávnená rokovať 
 vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti 
 vo veciach technických: Ing. Terézia Fašáneková, výrobná námestníčka 
 IČO:   31631134 
 DIČ:    2020478229 
 IČ DPH:    SK2020478229 
 Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
 Číslo účtu:   2196246422/0200 
 IBAN:    SK58 0200 0000 0021 9624 6422 
  
 (ďalej len „zhotoviteľ“)  
  
 (ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 
 
 

ČLÁNOK I. 
Predmet dodatku 

 
1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 27.05.2020, 

v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.10.2020 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je záväzok 
zhotoviteľa riadne, včas a v požadovanej kvalite vykonať dielo „Jánovce – Čenčice vodovod“, v 
súlade s článkom XI., ods. 4.zmluvy a článkom VIII. ods. 5 zmluvy, predmetom ktorého je 
vzájomná dohoda zmluvných strán o zmene času plnenia. Jedná sa o predĺženie času plnenia v 
súvislosti s okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť (vyššia moc), ktorá nastala nezávisle od 
konania zmluvných strán, a ktorú nemohli zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom 
priamo ovplyvniť. Predmetná okolnosť vylučujúca zodpovednosť zmluvných strán vznikla 
konaním Slovenského pozemkového fondu, o ktorom zmluvné strany neboli informované. 



Vzhľadom na uvedené sa mení znenie článku III. zmluvy ods. 2, a to nasledovne: Zhotoviteľ sa 
zaväzuje zrealizovať predmet obstarávania do 425 kalendárnych dní.  

 

 
ČLÁNOK II. 

Záverečné ustanovenia 
 

2.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 
 
2.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
 
2.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po jeho podpise objednávateľ 

obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 
 
2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, 
ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 
V Jánovciach, dňa 26.07.2021 V Banskej Štiavnici, dňa 26.07.2021 

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:  

   

 

................................................  ............................................................ 
Jozef Kacvinský                          Ing. Vladimír Gallo 

starosta obce, obec Jánovce     konateľ spoločnosti,  

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 

 

 

 


