
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 
uzatvorenej v zmysle § 536  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako „Obchodný zákonník“) 
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Článok I. 

Zmluvné strany 

1. Objednávateľ:  Obec Spišské Bystré 

 Sídlo:    Michalská 394, 059 18  Spišské Bystré 

 Štatutárny zástupca:  Mgr. Marián Luha - starosta obce  

 Vecne zodpovedný:  Mgr. Juraj Peťko - prednosta OcÚ 

        IČO:    00 326 542 

 DIČ:     2020674975 

 Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

 IBAN:    SK98 0200 0000 0000 2522 8562 

 e - mail:   obec@spisskebystre.sk 

     (ďalej len „Objednávateľ“) 

2. Zhotoviteľ:   KEBAU, s.r.o. 

So sídlom:   Šarišské Jastrabie 187, 065 48 Šarišské Jastrabie 

Zastúpený:   Martin Kerbčár 

IČO:    50 305 174 

DIČ:    2120295837 

IČ DPH:   SK2120295837 

Bankové spojenie:  Slovenská Sporiteľňa, a.s. 

IBAN:     

Zapísaný v registri:  OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.: 32891/P. 

Kontakt:   kebausro@gmail.com  

E-mail:    

    (ďalej ako „Zhotoviteľ“) 

 (Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Zmluvné strany“)   

Článok II. 

Predmet dodatku 

Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na potrebu realizovať práce naviac, uzatvárajú tento 

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 27.05.2020 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.07.2020 (ďalej 

ako „Zmluva o dielo“) s takto dohodnutým obsahom:  

1. Zmluva sa mení v Článku II, Predmet zmluvy, bod 1. nasledovne: 

1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela 

pre projekt, resp. dielo s názvom: „Chodník na ulici Michalská – Spišské Bystré“. 

Podrobný rozsah prác a dodávok je uvedený vo Výkaze výmer – Rozpočte, cenovej 

ponuky zo dňa 26.06.2020 potvrdenej objednávateľom a rozpočtu zo dňa 15.07.2020, 

potvrdeného objednávateľom, ktoré tvoria prílohu ZoD a vo výzve na predloženie 

ponuky v rámci verejného obstarávania.  

2. Zmluva sa mení v Článku V., Cena diela, bod 2. nasledovne: 

2. Cena taktiež zahŕňa aj všetky komponenty a dokumenty potrebné k bezpečnej prevádzke 

predmetu zákazky, kompletnú dokumentáciu v slovenskom alebo českom jazyku (napr. 

návod na obsluhu a údržbu, záručné listiny, technickú dokumentáciu) a je stanovená 

nasledovne: 

bez DPH 35 008,- €  

DPH ...........% 7001,60 €       

Cena spolu s DPH 42 009,60 €      
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3. Zmluva sa mení v Článku XI., Záverečné ustanovenia, bod 10. nasledovne: 

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený Výkaz výmer - Rozpočet z víťaznej 

ponuky, cenová ponuka potvrdená objednávateľom zo dňa 26.06.02020 a rozpočet zo dňa 

15.07.2020 potvrdený obejdnávateľom, na základe ktorých boli zrealizované práce 

naviac. 

Článok III. 

Záverčené ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, nezmenené týmto Dodatkom č. 2 ostávajú v platnosti. 

2. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 27.05.2020 v znení 

Dodatku č. 1 zo dňa 13.07.2020. 

3. Tento Dodatok č. 2 je vypracovaný v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná 

strana obdrží jedno (1) vyhotovenie. 

4. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle 

Objednávateľa. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola 

podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 

rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej 

obsahom. 

V Spišskom Bystrom dňa 22.07.2020 V Spišskom Bystrom dňa 22.07.2020 

 

 

 

 

 

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

 Martin Kerbčár, v.r.  Mgr. Marián Luha, v.r. 

 konateľ spoločnosti  starosta obce 

                 


