
 
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 

číslo zhotoviteľa: 2019/GA/01/031 
 

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov  a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
Názov stavby: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií – Vetva „F“ v obci Červená Voda“ 
 

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Objednávateľ:    Obec  Červená  Voda  
 Sídlo:     Červená Voda 28, 083 01 Sabinov  
 Štatutárny orgán:    Pavol Džačovský  –  starosta obce 
 Osoby oprávnené rokovať 
 vo veciach technických:   Pavol Džačovský –  starosta obce 
 IČO:     00326909 
 DIČ:     2020711407 
 Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. 
 Číslo účtu:    SK06 0200 0000 0041 6953 4751 
 Telefón:     0911 260 332, 051 / 452 15 34 
 E – mail:     obec@cervenavoda.sk 
 Web:     www.cervenavoda.sk 

 
         (ďalej len „objednávateľ“) 

 
a 

 
1.2     Zhotoviteľ:    STRABAG s.r.o. 
 Sídlo:                            Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 
 Štatutárny orgán:    Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč,   

Viera Nádaská, konatelia spoločnosti 
IČO:     17 317 282   
DIČ:     2020316298 
IČ DPH:     SK 2020316298 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B 
Bankové spojenie:    UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s. 

pobočka zahraničnej banky 
Číslo účtu (IBAN):   SK54 1111 0000 0014 2311 0003 
BIC (SWIFT):    UNCRSKBX  
Osoby oprávnené rokovať a konať za zhotoviteľa: 
a) vo veciach zmluvných:  Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ 

      Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti Východ 
      Ing. Norbert Szó, vedúci prevádzkovej jednotky Košice 

b) vo veciach technických:  Ing. Michal Vojček, vedúci OTÚ oblasti Východ 
Ing. Norbert Szó, vedúci prevádzkovej jednotky Košice 

c) vo veciach realizačných: Ing. Norbert Szó, vedúci prevádzkovej jednotky Košice 
norbert.szo@strabag.com; +421 911 390 070 
Ing. Peter Kandráč, stavbyvedúci  
peter.kandrac@strabag.com; +421 902 442 780 
 

              (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“, jednotlivo aj ako „zmluvná strana“) 
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Čl. II. PREDMET A ÚČEL DODATKU 

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.12.2019 Zmluvu o dielo evid. číslo zhotoviteľa: 2019/GA/01/031, ktorej 
predmetom je zhotovenie diela: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií – Vetva „F“ v obci Červená 
Voda“ (ďalej len „zmluva“) v lehote a za podmienok ustanovených zmluvou, ako výsledok procesu 
verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a dodatok č. 1 zo dňa 19.09.2022.  

2.2 Zmluvné strany sa s odkazom na čl. 12 bod 12.3 dohodli na zmene zmluvy formou písomného dodatku č. 
2 k zmluve  (ďalej len „dodatok č. 2“) v zmysle ustanovenia §18 ods. 1 písm. e)  Zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2.3 Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy.  Bod 12.1 písm. b) sa vypúšťa v plnom rozsahu.   
 

Čl. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

3.1 Dodatok č. 2 je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni 
jeho zverejnenia podľa osobitných predpisov.  

3.2 Dodatok č. 2 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ. 
Každý jeden rovnopis má platnosť originálu. 

3.3 Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté dodatkom č. 2 ostávajú naďalej v platnosti. 
3.4 Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 
3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 2 uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, dodatok č. 2 nebol 

podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok č. 2 si prečítali,  jeho  obsahu  rozumejú 
a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis dodatku č. 2 je prejavením súhlasu s celým jeho obsahom. 
 
 

 V Červenej Vode, dňa 04.10.2022   V Geči, dňa 26.09.2022 
 
 Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 
 Obec  Červená  Voda STRABAG s.r.o. 
 
 
 
 

.................................................................   .................................................................  
Pavol Džačovský    Ing. Marián Kropuch 
starosta obce  technický vedúci oblasti Východ 
  na základe plnej moci   

 
 
 
 
   .....................................................................   
   Ing. Norbert Szó 
   vedúci prevádzkovej jednotky Košice 
   na základe plnej moci  

       
      Dodatok č. 2 overili: Ing. Lietava 

        Mgr. Hudyová 


