
  

 

         
 

        
               

      
 
 

  
  

 
       

           
         

      
      

         
       
       

           
       

           
 

   
 

      
          

             
        

        
    

        
         

      
      

      
      

           
 

   
 

     
 

  
  

 
           

         
                

 
 
 
 

Číslo z centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 88/2021/OM 

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 891/2020/OM 
uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

Článok I. 
Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny zástupca: PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
IČO: 37870475 
DIČ: 2021626332 
Kontaktná osoba: Ing. František Vahovský, projektový manažér 
Kontakt: 0911 155 762 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu (IBAN): SK98 8180 0000 0070 0036 9395 
Bankové spojenie pre depozit: Štátna pokladnica 
Číslo účtu (IBAN): SK02 8180 0000 0070 0051 9242 

(ďalej len „objednávateľ“) 

1.2 Zhotoviteľ: PLUMBER s.r.o. 
Sídlo: Strojnícka 18, 080 01 Prešov 
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, 

vložka č. 31297/P 
Štatutárny zástupca: Stanislav Fabian, konateľ spoločnosti 
Oprávnený rokovať vo veciach 
- zmluvných: Stanislav Fabian, konateľ spoločnosti 
- technických: Stanislav Fabian, konateľ spoločnosti 
IČO: 48089851 
DIČ: 2120039383 
IČ DPH: SK2120039383 
Bankové spojenie: Prima banka 
Číslo účtu (IBAN): SK49 5600 0000 0016 8951 3002 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

Článok II. 
Úvodné ustanovenia 

2.1 Objednávateľ uzatvára so zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom v rámci uskutočneného 
verejného obstarávania vyhláseného na predmet zákazky „Náhrada zastaraného spaľovacieho 
zariadenia v budove DSS v Brezovičke“ , tento Dodatok č.2. ku Zmluve o dielo č.891/2020/OM . 



  

 

  
  

 
                

          
 

                   
               

           
             

         
 

  
  
 

              
              
     

 
             

           
 

               
   

 
                

   
 

                 
  

 
 

                               
 
 

         
 
 
 
 
          

      
            

         
 

 
      
      

Článok III. 
Predmet dodatku 

3.1 Dodatkom č.2. ku Zmluve o dielo č.891/2020/OM sa mení Dodatok č.1 a ustanovenie v zmluve 
v Článku 7, v bode 7.1. nasledovne : 

7.1. Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ 
zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať bez vád a nedorobkov najneskôr do 12 mesiacov odo dňa 
protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko riadne 
a včas na základe písomnej výzvy Objednávateľa. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť 
najneskôr od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi. 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

4.1 Všetky ostatné body/ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom Dodatku č.2. ku 
Zmluve o dielo č.891/2020/OM zostávajú v platnosti a sú účinné. Tento dodatok je neoddeliteľnou 
súčasťou Zmluvy o dielo č.891/2020/OM. 

4.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

4.3. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne 
vlastnoručne podpísali. 

4.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je 
ničím obmedzená. 

4.5. Dodatok je vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre 
zhotoviteľa. 

V Prešove, dňa: 09.06.2021 V Prešove, dňa: 09.06.2021 

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 

v.r. v.r. 
........................................ ........................................ 
p. Stanislav Fabian PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
konateľ spoločnosti Predseda PSK 

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 10.06.2021 
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 11.06.2021 
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