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Dodatok č. 2 
 

uzavretý podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení 

neskorších predpisov a v zmysle   § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ 

alebo „ZVO“) pôvodnej zmluvy o dielo. č. 4909.1072018JZA  zo dňa 4. júna 2021   (ďalej len 

pôvodná zmluva) na zhotovenie stavby: „Dobudovania základnej technickej infraštruktúry 

v MRK obce Pečovská Nová Ves“  

 

 
                                       

I. Zmluvné strany 
 

Objednávateľ            Obec Pečovská Nová Ves  
Sídlo    Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 

Štatutárny orgán  PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce  

IČO    00 327 590 

DIČ    20 20 711 660 

Telefón    +421 514583121  

e-mail    starosta@pecovska.sk 

Bankové spojenie   Prima Banka, a.s. 

IBAN                             SK97 5600 0000 0088 1895 1028 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

- zmluvných   PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce  

- ekonomických  PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce  

- realizačných  PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce 

                                               Štefan Vaľuš, prednosta obecného úradu   

- technických   PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce 

                                               Štefan Vaľuš, prednosta obecného úradu   

 (ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

 

Zhotoviteľ   EUROVIA SK, a.s.  
Sídlo    Osloboditeľov 66, 040 17  Košice 

Štatutárny orgán  Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s. 

    Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s. 

    Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.  

IČO    31 651 518 

IČ DPH   SK2020490274 

DIČ    2020490274 

Telefón   051/77 33 433 

e-mail    ponuky-po@eurovia.sk  

Bankové spojenie   Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN                               SK23 0900 0000 0050 2528 4700 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

- zmluvných   Ing. Marek Reisinger – riaditeľ závodu Prešov 

- ekonomických  Ing. Ivana Mačeková – ekonóm závodu Prešov 

- realizačných  Ing. Ján Zápotocký – hlavný stavbyvedúci   
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Právna forma    
Zapísaný   v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 

248/V 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

            

 

Predmet dodatku č.2 zmluvy 

Dňa 04.06.2021 zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo číslo:  č. 4909.1072018JZA  

v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.7.2021(ďalej len „pôvodná zmluva“) predmetom ktorej bolo realizácia 

diela zhotoviteľom: „Dobudovania základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová 

Ves“ a záväzok objednávateľa zaplatiť za  realizáciu diela dohodnutú cenu v zmysle pôvodnej 

zmluvy 
 

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na tomto dodatku č. 2 pôvodnej zmluvy zo dňa 4. 

júna 2021 tak, že z dôvodu toho, že Objednávateľovi bola doručená Sprostredkovateľským 

orgánom správa  zo štandardnej ex-post kontroly verejného obstarávania stavebných prác 

vyhotovená dňa 8.9.2021 so záverom nepripustenia výdavkov, alebo časti výdavkov súvisiacich 

s verejným obstarávaním do financovania, za čo si Sprostredkovateľský orgán v zmysle 

zisteného nedostatku s možným vplyvom na priebeh, resp. výsledok verejného obstarávania  

ex-ante finančnú opravu vo výške 5 % (slovom: päť), sa pôvodná zmluva zo dňa 4. júna 2021 

od počiatku zrušuje.  

 

Z dôvodov na strane Objednávateľa  nedošlo k realizácii diela. Zmluvné strany sa  

dohodli , že uzatvorenú pôvodnú zmluvu  nebudú realizovať. Preto Objednávateľ neodovzdal 

stavenisko Zhotoviteľovi na realizáciu diela podľa uvedenej pôvodnej zmluvy. Zhotoviteľ na 

základe pôvodnej zmluvy fakticky nerealizoval žiadne práce. Zmluvné strany dohodli zmluvný 

vzťah  zrušiť s tým, že zmluvné strany zrušením pôvodnej zmluvy nemajú vzájomne voči sebe 

žiadne povinnosti, plnenia, pohľadávky ani nároky, ktoré by vyplývali zo zrušenej pôvodnej 

zmluvy.  

 

Objednávateľ z dôvodu hospodárneho nakladania s verejnými financiami zopakuje 

verejné obstarávanie na stavebné práce s cieľom odstránenia nedostatkov, ktoré mu pri 

štandardnej ex-post kontrole verejného obstarávania stavebných prác Sprostredkovateľský 

orgán vytkol ako nedostatky. 

 

 

                                                  Záverečné ustanovenia 

 

Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výhradne na základe podmienok uvedených v § 18 

ZVO výlučne písomnými dodatkami k tejto zmluve, odsúhlasenými a podpísanými zástupcami 

obidvoch zmluvných strán oprávnenými k uzatváraniu obchodných vzťahov. Číslovanie 

dodatkov zabezpečí Objednávateľ.   

 

Tento Dodatok č.2 k pôvodnej  zmluve je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých 

zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávateľ dva originály. 

 

Tento Dodatok č.2 k pôvodnej zmluve je povinne zverejniteľný a zmluvné strany 

súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu. 
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Tento Dodatok č.2 k pôvodnej zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania 

štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia  podľa § 5a zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka v platnom znení.  

 

 Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tohto Dodatku č.2 vyhlasujú, že súhlasia 

s jeho obsahom a potvrdzujú, že tento Dodatok č. 2 bol spísaný na základe pravdivých údajov 

a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho 

pripájajú svoje podpisy.  

 

 

 

V Pečovskej Novej Vsi, dňa 30.9.2021          V Košiciach, dňa 29.9.2021 

 

  

Za Objednávateľa:                                           Za Zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

PhDr. Jaroslav Dujava                        Ing. Juraj Dančišín        Ing. Daniel Hanko 
Starosta obce                                          člen predstavenstva .a.s        člen predstavenstva a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňa __________ 

 Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňa __________ 

Dodatok č.2 bol zverejnený dňa __________ 

 

 

 


