
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 200054
uzavretá podľa §536 a     nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného  

zákonníka v     znení neskorších predpisov  

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

   1.1.Objednávateľ: Obec Varhaňovce
                                     Sídlo: Varhaňovce 56, 082 05
                                     IČO 00327956                                    

                       DIČ 2021296717                                   
                                     Štatutárny zástupca: Mgr. Ľubica Pankievičová, starostka
                                     Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
                                     IBAN:           SK92 0200 0000 0000 2062 7572  

(ďalej len „objednávateľ“) 

   1.2.Zhotoviteľ:    Stavoprojekt, s.r.o.    
                                     Sídlo: Jarkova 31, 080 01 Prešov
                                     IČO      31705286
                                     DIČ      2020523494
                                     IČDPH  SK2020523494
                                     Štatutárny zástupca: Ing. Vojtech Kačala, konateľ
                                     Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
                                     IBAN: SK66 5600 0000 0088 0844 6001

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2 PREAMBULA

2.1  Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.06.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.
200054 z 12.5.2020 (ďalej len „Zmluva“). Predmetom zmluvy je  vypracovanie
projektovej  dokumentácie Komunikácie  v dolnej  rómskej  osade so
všetkými  náležitosťami  pre  stavebné  povolenie  a realizáciu  stavby,  vrátane
výkazu výmer a projektantského rozpočtu stavby.

2.2  V súlade s článkom 3., ods. 1.3 Dodatku č. 1 zmluvy,  z dôvodu pominutia
dopadov  na  vykonávanie  diela  v súvislosti  s ukončením  núdzového  stavu  a
uvoľňovaním mimoriadnych opatrení na území SR, sa zmluvné strany na základe
rokovaní dohodli na novom termíne na dodanie diela.

Čl. 3 PREDMET DODATKU č. 2

3.1  Predmetom dodatku č. 2 k Zmluve je dohoda zmluvných strán na stanovení
novej  lehoty dodania diela z dôvodu pominutia dopadov na vykonávanie diela
v súvislosti s  mimoriadnou situáciou výskytu a šírenia ochorenia COVID-19 a to
spôsobom uvedeným v tomto dodatku č. 2.

3.2  Článok IV Zmluvy Lehoty vykonania diela, ods. 1 sa stanovuje nasledovne:

1.1. Termín vykonania diela:  najneskôr do 15 kalendárnych dní odo
dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 2 
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Tento dodatok nadobrida platnosf df,om jeho podpisania oboma zmluvnfmi stranami a

ridinnost' dfiom nasledujricim po dni jeho zverejnenia.

2. Dodatok t.2 Zmluvy sa vyhotovuje v Styroch (4) vyhotoveniach, z toho tri vyhotovenia
pre objednivatel'a a jedno vyhotovenie pre zhotovitela.

3. Zmluvn6 strany prehlasujri, Ze si Dodatok d.2 Zmluvy preiitali, jeho obsahu porozumeli,
s jeho obsahom po preditani srihlasia bez qihrad a na znaktohto sfhlasu ho vlastnorudne
podpisujri.

V Pre5ove, dfia: 28.4.2027Vo Varhafiovciach, df,a:
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