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Dodatok č.2 

k Zmluve o dielo zo dňa 06.10.2011 

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších zmien a doplnkov 

1.1 Objednávateľ: 

Zastúpený: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ : 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

1.2 Zhotoviteľ: 

Zastúpený: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ : 
IČDPH : 
Bank. spoj .: 
Číslo účtu : 
Registrácia: 

(ďalej v texte iba "dodatok") 

1. Zmluvné strany 

Mesto Zlaté Moravce 

Dipl. Ing. Peter Lednár, CSc. 
1. mája 2, 953 33 Zlaté Moravce 
00308676 
2021058787 
VÚB a.s. 
33422162/0200 

UNISTAV spol. s r.o. Senica 

Ing. Emil Žeňuch 
Priemyselná ul. 279, 905 01 Senica 
31 409 539 
2020376127 
SK2020376127 
VÚB a.s. 
15309182/0200 
Obchodný register, Okresného súdu Trnava, 
Oddiel : Sro, vložka č. 1761!T 

2. Predmet dodatku 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 
06.10.2011 , ktorým sa upravujú a dopfňajú nasledovné ustanovenia zmluvy: 

V článku 2 sa dopfňa bod 2.5, ktorý znie nasledovne: 

"2. 5 Upravuje sa rozsah prác, ktorý sa rozširuje o práce podľa prílohy č. 1 "Rozpočet 
naviac prác", ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku." 

V článku 5 sa upravuje bod 5.2, ktorý znie nasledovne: 

"5.2 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodov 2 a 2.5 je stanovená dohodou 
zmluvných strán na základe cenovej ponuky predloženej objednávateľovi a predstavuje 
čiastku: 



Pôvodná cena: 
Cena za dielo bez DPH 
DPH 
Cena za dielo s DPH 

Naviac práce: 
Cena za dodatok č. 2 bez DPH 
DPH 
Cena za dodatok č. 2 s DPH 

Spolu: 
Cena spolu bez DPH 
DPH 
Cena spolu s DPH 

182 781,74 € 
36 556,34 € 

219 338,08 € 

89 624,17 € 
17 924,83 € 

107 549,00 € 

272 405,91 € 
54 481, 17 € 
326 887,08€. ll 

V článku 6 sa dopÍňa bod 6.13, ktorý znie nasledovne: 
"6. 13 Zmluvné strany sa dohodli, že naviac práce podl'a Dodatku č. 2 vo výške 
107 549,00 eur s DPH Objednávate/' uhradí Dodávatel'ovi podl'a možností v j ednej 
splátke, a to v prvom štvrťroku roka 2013 za predpokladu schválenia tohto výdavku 
mestským zastupitel'stvom mesta Zlaté Moravce." 

2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 6.10.2011 v znení jej Dodatku č . 1 
zostávajú v platnosti tak, ako boli prijaté. 

3. Záverečné ustanovenia 

3.1 Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ 
obdrží dve vyhotovenia a zhotovíte!' obdrží dve vyhotovenia. 

3.2 Tento dodatok č . 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na stránke 
objednávatel'a podl'a § 47a Občianskeho zákonníka. 

3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 2 uzatvorili slobodne, vážne a bez 
omylu, ich zmluvná vol'nosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečíta l i , 
jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú. 

V Zlatých Moravciach, dňa J. K. f . M IJJ 

Za objednávatel'a : 

cv~ ......... ... ................................... 
g. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

' 

Za zhotovitera{ /L,--
u>'ltiTAV apoi . • LO ~ 
"~~:3't1~~P:~1. ............... . 

Ing. Emil :Žeňuch 
konatel' UNISTAV spol. s r.o. 


