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DDOODDAATTOOKK  čč..  22  
 

K ZMLUVE O DIELO č.1/2012/RJ 
 

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

(Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov. 

 

 

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ: 

Názov verejného obstarávateľa Domov Nálepkovo, n.o. 

Sídlo verejného obstarávateľa Letná 352/8, 053 33 Nálepkovo 

Štatutárny orgán Mgr. Michal Bartoš, riaditeľ 

Kontaktná osoba Mgr. Michal Bartoš, riaditeľ 

IČO 31257305 

DIČ 2021785139 

IČ DPH Organizácia nie je platcom DPH 

Bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu 7529294004/5600 

Tel/fax 053 4298246/053 4298247 

e-mail riaditel@domovnalepkovo.sk 

 

/ďalej len „objednávateľ“/ 

 

a 

 

1.2 Zhotoviteľ: 

Obchodné meno RUMIT SLOVAKIA spol. s r.o. 

Sídlo Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves, 052 01 

Štatutárny orgán Ing. Stanislav Hanula - konateľ 

Zástupca na rokovanie vo veciach technických Mgr. Rastislav Javorský 

Zástupca na rokovanie vo veciach právnych Mgr. Rastislav Javorský 

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy Mgr. Rastislav Javorský 

Právna forma  

Zapísaný v registri OR Okr. súdu Košice I., odd.Sro, vložka 7158/V 

IČO 31718990 

DIČ 2020504497 

IČ DPH SK2020504497 

Bankové spojenie SLSP Spišská Nová Ves 

Číslo účtu 0101376496/0900 

Tel/fax 053/4410755 

E-mail rumitsl@rumitsl.sk 

 

/ďalej len „zhotoviteľ“/ 

 

uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.1/2012/RJ zo dňa 13.12.2012 v znení Dodatku č. 1 

zo dňa 20.12.2012 (ďalej len ako „Dodatok č. 2“) v nasledovnom znení: 

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1.1. Dňa 25. 11. 2013 sa konalo pracovné stretnutie zástupcov zmluvných strán, počas ktorého 

vyplynuli požiadavky zhotoviteľa týkajúce sa termínu ukončenia stavebných prác v rámci stavby: 

Prístavba kotolne na biomasu - DD Nálepkovo, stavebného objektu: SO 02 Spevnené plochy. 
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1.2. Zhotoviteľ žiadal objednávateľa o predĺženie termínu ukončenia stavebných prác na stavebnom 

objekte: SO 02 Spevnené plochy s odôvodnením sa na očakávané nevyhovujúce poveternostné 

podmienky v mesiacoch 12/2013 až 04/2014, ktoré by značne ovplyvnili kvalitu vykonaných 

stavebných prác a dielo ako celku. 

1.3. Zhotoviteľ navrhol objednávateľovi ukončenie stavebných prác a odovzdanie a prevzatie stavby 

ako celku k termínu 31.7.2014.  

 

 

Čl. 2 

Predmet Dodatku č.2  
 

2.1. Predmetom Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č.1/2012/RJ zo dňa 13.12.2012 v znení Dodatku č. 1 zo 

dňa 20.12.2012  je zmena Čl. 3 (Lehota dodania) Zmluvy o dielo č.1/2012/RJ zo dňa 13.12.2012. 

 

2.2. V Čl. 3 Zmluvy o dielo č.1/2012/RJ zo dňa 13.12.2012 sa mení znenie textu v bode 3.1.  

nasledovne: 

 

Pôvodné znenie:  
3.1. Lehota dodania predmetu zmluvy v obsahu a rozsahu podľa Čl. 2.: do 4 mesiacov od 

uzatvorenia zmluvy o dielo. 
 

Nové znenie:  

3.1. Lehota dodania predmetu zmluvy v obsahu a rozsahu podľa Čl. 2.: do 31.7.2014 vrátane. 
 

2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.1/2012/RJ zo dňa 13.12.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 

20.12.2012 ostávajú týmto Dodatkom č. 2 nezmenené. 

 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 
 

3.1. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. 

Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia Dodatku č. 2, zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia               

Dodatku č. 2.  

3.2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán.  

3.3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (s odkazom na 

§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 

3.4. Vo veciach výslovne neupravených týmto Dodatkom č. 2 platia príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.  

3.5. Práva a povinnosti vyplývajúce z Dodatku č. 2 prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných 

strán. 

3.6. Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že Dodatok č. 2 uzavreli 

slobodne a vážne, jeho obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebol podpísaný v tiesni alebo za 

nápadne nevýhodných podmienok. 

 

V Nálepkove dňa: 27. 11. 2013    V Nálepkove dňa: 27. 11. 2013 

 

za zhotoviteľa:     za objednávateľa: 
 

 

 

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

Ing. Stanislav Hanula        Mgr. Michal Bartoš 

 konateľ spoločnosti          riaditeľ DN, n. o. 


