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Dodatok číslo 2.  

K zmluve o Dielo z dňa 12.11.2019  

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona  č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov a zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami 

 

I.  

Zmluvné strany 

 Objednávateľ:  

 Názov: Obec Vinohrady nad Váhom 

 Sídlo:  Hulácka 355, 925 55 Vinohrady nad Váhom   

 Zastúpený:  Ing. Eva Hanusová, starostka obce 

 IČO: 00306304 

 DIČ: 2021002357  

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ:   

Názov: TIMS,spol. s r.o.                            

Sídlo: Hornostavská 756/9 , 949 01 Nitra            

Zastúpený: Ing. Ľuboš Kováč       

IČO: 31 412 807    

DIČ:  2020405387  IČ DPH: SK2020405387        

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

IBAN: SK87 1100 0000 0029 4006 4767 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Článok II. 

Predmet Dodatku č. 2  

 

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na tomto Dodatku č.2 k Zmluve o dielo  z dňa 12.11.2019 

(ďalej len dodatok č. 2), ktorým sa upravuje- znižuje pôvodná cena rozpočtu s nasledujúcim znením:  

 

 

2.1 V Článku V. Cena  v bode 5.2   sa cena diela z dôvodu menej významnej zmeny prác 

mení nasledovne:  

    Cena za dielo bez DPH             54 887,43 EUR 

    DPH                                           10 977,49 EUR 

    Zmluvná cena vrátane DPH    65 864,92 EUR 
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Článok III. 

Záverečné ustanovenie  

 

3.1 Tento Dodatok č. 2 bol uzatvorený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné 

strany si Dodatok č. 2 riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.  

3.2 Ostatné zmluvné vzťahy týmto Dodatok č. 2 výslovne neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky.  

3.3 Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť podľa tohto Dodatku č. 2 adresátovi na 

adresu jeho sídla uvedenú v tomto Dodatku č.2, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek 

písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom nasledujúcim po dni 

vrátenia sa nedoručenej písomnosti späť odosielateľovi, a to vtedy, ak sa adresát o tom 

nedozvie. Domnienka doručenia platí len v prípade, že písomnosť sa doručuje 

doporučene. 

3.4 Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ aj Zhotoviteľ 

obdržia po jednom vyhotovení.  

3.5 Meniť a dopĺňať text Dodatku č. 2 je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán.  

3.6 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť  dňom jeho podpísania oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení.   

3.7 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo podpísanej dňa 12.11.2019 sa nemenia a zostávajú 

 v platnosti 

3.8 Prílohou tohto Dodatku č. 2  je aktualizovaný položkový rozpočet.   

 

 

 

 

 

  Vinohrady nad Váhom, dňa 01. 10. 2021           V Nitre , dňa  01. 10. 2021       

 

 

 

 Podpísané        podpísané  

 

–––––––––––––––––––––––                                              –––––––––––––––––––––––––            

Ing. Eva Hanusová                                                                    Ing. Ľuboš Kováč  

 starostka obce                                                                           Tims,spol. s r.o.  

 objednávateľ                                                                             zhotoviteľ 


