
 
Dodatok č. 2 

k Zmluve o dielo zo dňa 27.04.2011 
uzavretý medzi zmluvnými stranami 

 
 
 

1. Objednávateľ:  
Sídlo:  

Obec Malé Dvorníky 
929 01 Malé Dvorníky, Dunajskostredská 153  

V zastúpení:  Ing. Zoltán Marczell, starosta obce 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 

VÚB, a.s., pobočka Dunajská Streda 
16922122/0200 

IČO: 
DIČ: 

00800210 
2021112324 

  (ďalej len „objednávateľ“) 
         
2. Zhotoviteľ: 

Sídlo:                                               
DUNSTAV D.S., s.r.o. 
929 01 Malé Dvorníky , Dunajskostredská 599 

V zastúpení:  Ing. Štefan Kiss – konateľ 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 

UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
6618899027/1111 

IČO: 36249378 
DIČ: 2020198851 
IČ DPH: SK2020198851 
Zapísaný v Obchodnom registri  Okresného súdu Trnava , oddiel: Sro, vložka č. 13500/T 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
 
 

I. 
Preambula. 

 
1. Zmluvné strany sa  dohodli na tomto dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 27.04.2011 (ďalej 

len Zmluva), na základe ktorej zhotoviteľ zhotoví dielo „Ekodvor Malé Dvorníky“ (ďalej len 
„dielo“). 
 
 

                                                                           
II. 

 Zmeny textu Zmluvy 
 

Zmluvné strany sa dohodli na zmene ustanovenia Zmluvy: 
 
1. V prílohe č. 1. Zmluvy s názvom „Ocenený výkaz výmer“ sa dopĺňajú nové stĺpce, ktoré 

sú označené s týmto znením: 
1. „Jednotková hmotnosť“ 

 
2. „Hmotnosť celkom“. 
                                                         
 
 
       
                             



III. 
Záverečné ustanovenia. 

 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy  zostávajú v platnosti bez zmeny. 
 
2. Tento Dodatok č. 2  tvorí neoddeliteľnú súčasť  Zmluvy. 
 
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom   

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti 
na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a je vyhotovený v 4 vyhotoveniach  z toho 1 vyhotovenie dostane  
zhotoviteľ, 2 vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno vyhotovenie zostáva ako súčasť 
dokumentácie verejného obstarávania. 

 
4. Zmluvné strany sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, súhlasia s ním na znak čoho dodatok 

slobodne a vážne podpisujú. 
 
 
V Malých Dvorníkoch, dňa 24.02.2015  V Malých Dvorníkoch dňa 24.02.2015 
 
 
Za objednávateľa:  Za zhotoviteľa: 
 
 
           podpísaný       podpísaný 
……………………………….   ……………………………….. 
Ing. Zoltán Marczell, starosta      Ing. Štefan Kiss, konateľ 


