
Dodatok č.2 k ZMLUVE O DIELO č. 48/2021 
                                                         (ďalej len „zmluva“) 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 

predpisov 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ a Investor:  
Názov: Obec Kurimany 
sídlo: Kurimany 56, 054 01 
štatutárny zástupca: Ing. Martin Faltin, starosta obce 
IČO: 00329291 
DIČ: 2020717732 
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK68 5600 0000 0034 5215 0003 
e-mail: oukurimany@levonetmail.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
1.2 Zhotoviteľ:  
Obchodné meno: Marko Repaský 
sídlo: J. Francisciho 25, 054 01 Levoča 
zastúpený: Marko Repaský 
IČO: 52054730 
DIČ: 1123143824 
IČ DPH: nie som platca DPH 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: SK90 0900 0000 0050 3261 8537 
telefón: 0948406767 
e - mail: elamsluzby@gmail.com 

Právna subjektivita (ŽR,OR): ŽR 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“) 

 
Článok II. 

Obsah Dodatku 
 

2.1 Zmluvné strany v zmysle zmluvy o dielo č. 48/2021, ktorá nadobudla platnosť dňa 
8.9.2021 a účinnosť dňa 9.9.2021 v rámci verejného obstarávania a dodatku č.1 
k predmetnej zmluve pre stavbu: “Hasičská zbrojnica Kurimany-stavebné úpravy“, dohodli, 
že sa: 
 

1.  Mení znenie článku V. v bode 5.1. nasledovne:  
 
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy zhotoviť takto: 
- začatie:  do 15 dní od prevzatia staveniska protokolom o odovzdaní/prevzatí stavby 
- ukončenie:  stavba bude ukončená a vyúčtovaná najneskôr do 22.12.2021 
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Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

 
3.1 Tento dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo. 
 
3.2 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží 
objednávateľ a dve zhotoviteľ. 
 
3.3 Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Zmluva 
nadobudne účinnosť až deň nasledujúci po dni zverejnenia na internetovej stránke 
objednávateľa. 
 
3.4 Ustanovenia v Zmluve o dielo týmto dodatkom výslovne ostávajú nedotknuté a 
v platnosti v nezmenenej podobe. 
 
3.5 Zmluvné strany, zhodne každá vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento 
právny úkon, že nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tohto dodatku obsahujú ich 
slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenú bez tiesne alebo nápadne 
nevýhodných podmienok dodatok je právoplatný podpisom oboch zmluvných strán. 
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento dodatok pozorne prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami  ho podpisujú.  
 
 
V Kurimanoch, dňa 29.10.2021              V Kurimanoch, dňa 29.10.2021 
 
 
 

podpísaný       podpísaný  
  
....................................................                ................................................... 
   Ing. Martin Faltin, starosta obce                  Marko Repaský 
              objednávateľ            zhotoviteľ   
 


