DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO
zo dňa 20.10.2017
na zhotovenie diela
„Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky“
uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Objednávateľ:
Názov:

Obec Malé Dvorníky

Sídlo:

Dunajskostredská ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorníky

Poštová adresa:

Dunajskostredská ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorníky

Zastúpený:

Ing. Marczell Zoltán

IČO:

00800210

Telefón:

031/552 30 96

Fax:

031/550 40 21

Mobil:

00421/905 440 568

E-mail:

obecmaledvorniky@slovanet.sk, obecmaledvorniky@post.sk

Bankové spojenie :

Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu / IBAN :

SK84 0200 0000 0000 1692 2122
/ďalej len „objednávateľ“/¨

1.2.

Zhotoviteľ : Skupina dodávateľov OHL ŽS Slovakia, a.s. + KNOSS, s.r.o.

Názov: OHL ŽS Slovakia, a.s. – vedúci člen skupiny na základe plnej moci
Sídlo :

Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava

Štatutárny orgán:

Ing. Jaromír Pelinka, MBA, predseda predstavenstva
Hana Minaříková, člen predstavenstva

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Ing. Andrej Senderák, výrobný riaditeľ OHL ŽS Slovakia, a.s.,
Ing. Libor Bělkovský, konateľ KNOSS, s.r.o.
IČO: 31 365 701
DIČ: 2020292109
IČ DPH: SK2020292109
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu / IBAN: SK28 1100 0000 0029 2091 2888
Telefón, fax: +421 232 784 100, +421 232 784 111
E-mail: obchod@ohlzs.sk

Údaj o zápise v obchodnom alebo inom registri: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 588/B
/ďalej len „zhotoviteľ“/
/objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“/
ČL. II
ÚVODNÉ USTANOVENIA
2.1

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.10.2017 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo zhotovenie
stavby „Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky“ (ďalej len „zmluva“).

2.2

Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.09.2019 Dodatok č. 1 k zmluve z dôvodu zosúladenia dĺžok
kanalizácie v projektovej dokumentácii a v rozpočte, pričom sa jednotkové ceny nemenili;
a ďalších právnych skutočností.

2.3

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k zmluve z dôvodu výmeny osôb podieľajúcich
sa na realizácii projektu, nakoľko k personálnym zmenám došlo ako na strane Zhotoviteľa tak
aj na strane Objednávateľa.
ČL. III
PREDMET DODATKU Č. 2

3.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že bod 6.3. Článku VI. zmluvy sa v dôsledku zmeny v osobe
technického dozoru mení nasledovne:
„6.3. Zhotoviteľ zostaví súpis, v ktorom práce a dodávky ocení podľa položiek uvedených
vo výkaze výmer. Súpis vykonaných prác a dodávok skontroluje a následne sa k tomu
vyjadrí do 3 pracovných dní poverený zástupca objednávateľa – Ing. Karol Bakos ako
technický dozor objednávateľa. Ak súpis má vady, bude vrátený zhotoviteľovi na
prepracovanie. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne
odsúhlasené práce a dodávky.“

3.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že bod 7.3.1 Článku VII. zmluvy sa v dôsledku zmeny v osobe
zástupcu zhotoviteľa a stavbyvedúceho mení nasledovne:
„7.3.1 Zástupca zhotoviteľa, ktorý je zároveň stavbyvedúcim, Ing. Branislav Gregor je
povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce
pre zhotovenie diela a predkladať stavebný denník technickému dozorcovi objednávateľa
denne. K zápisom zástupcu objednávateľa sa má vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa
má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. Zhotoviteľ určí stavbyvedúceho s preukázateľnou
odbornou kvalifikáciou, ktorý bude organizovať, riadiť, koordinovať a zodpovedať za
stavebné práce a iné činnosti ako aj zodpovedať za realizované práce a dodávky na
stavenisku.“

3.3.

Zmluvné strany sa dohodli, že bod 1.8 Článku XIV. zmluvy sa mení nasledovne:
„Účinnosť tejto zmluvy je podmienená poskytnutím finančných prostriedkov zo štrukturálnych
fondov Európskej únie resp. iných nenávratných finančných zdrojov pre objednávateľa
a úspešnosťou administratívnej kontroly celého procesu verejného obstarávania. Zmluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Zmluvné strany berú na vedomie, že
táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.“
Čl. IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1.

Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č.
2 ostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.

4.2.

Tento Dodatok č. 2 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.

4.3.

Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 bol uzavretý slobodne, vážne, je
formulovaný určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.

4.4.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 3 vyhotovenia obdrží objednávateľ, 1
vyhotovenie zhotoviteľ. Každý rovnopis má platnosť originálu.
V Malých Dvorníkoch, dňa 11.12.2019

V Bratislave, dňa 11.12.2019

za objednávateľa

za zhotoviteľa

podpísaný

podpísaný

Obec Malé Dvorníky
Ing. Zoltán Marczell
starosta

OHL ŽS Slovakia, a.s.
Ing. Jaromír Pelinka, MBA
predseda predstavenstva
podpísaný
_____________________________
OHL ŽS Slovakia, a.s.
Hana Minaříková
člen predstavenstva

