
 - 1 - 

      Číslo z registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 75/2018 

D o d a t o k č. 2 
k zmluve o dielo č. 2/2017/ARR pre stavbu: 

„Stakčín – Areál SÚCPSK, SNP 640/81“ 
 

Číslo z registra zmlúv Ú PSK : 660/2017/OOD 

    
V zmysle ustanovenia § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka 

___________________________________________________________________________ 
 

I. 
 Základné údaje  

Objednávateľ: 
 
Obchodné meno:    Prešovský samosprávny kraj  
Sídlo:                      Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov    
Štatutárny orgán:    PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
IČO:                        37 870 475    
DIČ:                        2021626332   
Číslo účtu:              SK53 8180 0000 0070 0056 6436 
Banka:                    Štátna pokladnica  
Web:          www.po-kraj.sk 
 
 
Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:   STAVOMONT SNINA s.r.o.  
Sídlo:                     Stakčínska 758/8, 069 01 Snina 
Zastúpený:            Ondrej Patlevič, konateľ  
IČO:                      36 443 271  
DIČ:                      2020022235  
IČ DPH:                SK2020022235  
Zapísaný v obchodnom registri:  OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 10028/P  
Bankové spojenie: SLSP a.s.  
číslo účtu:              0463433590/0900  
Splnomocnenec pre vecné rokovania: Ondrej Patlevič 
Tel.:                       057/768 2186 
e-mail:                  stavtu@ke.psg.sk 

 
Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvorili Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.2/2017/ARR 
uzatvorenej dňa 27.07.2017, číslo z registra zmlúv Ú PSK: 660/2017/OOD  (ďalej len 
zmluva) v súlade s Čl. 10 bod 10.1 a Čl. 14 bod 14.2 zmluvy, na predmet zmluvy :  
 

„Stakčín – Areál SÚCPSK, SNP 640/81“ 
 

Ktorým sa mení článok 4. Termín plnenia bod 4.3: 
 
Pôvodné znenie : 
 
Článok 4. Termín plnenia, bod 4.3 :  
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Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v tomto termíne: do 6 mesiacov od protokolárne 
odovzdaného staveniska 
 
Na základe článku 4. Termín plnenia  
bod 4.4 - Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k zmeškaniu v dôsledku : 
 c) okolnosti, za ktoré nie je možné robiť zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol 
ovplyvniť, napr. neočakávané prírodné a iné javy, ktorých stupeň je vyšší, ako je obvyklý v 
danom ročnom období a v danom mieste 
   

sa mení na : 
 

Nové znenie : 
 
Článok 4. Termín plnenia, bod 4.3 : 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v tomto termíne: do 5.5.2018 
 
 
Dôvodom uvedenej zmeny je pozastavenie prác z dôvodu nevhodných klimatických 
podmienok počas zimného obdobia 2017 až 2018. Jedná sa o nepredvídateľné a 
neodvrátiteľné udalosti mimoriadnej povahy, ktoré majú bezprostredný vplyv na predmet 
plnenia a ktoré vznikli až po uzatvorení zmluvy. 
   
    

- Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo č.2/2017/ARR nedotknuté týmto 
Dodatkom č.2 ostávajú nezmenené.   

- Tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.2/2017/ARR  nadobúda platnosť dňom jeho 
podpisu  oboma zmluvnými stranami a účinnosť  dňom nasledujúcim po zverejnení na 
webovom sídle objednávateľa. Je vyhotovený v piatich exemplároch, tri vyhotovenia 
pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa 

- Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach tohto dodatku č.2 k zmluve 
o dielo č. 2/2017/ARR sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, porozumeli jeho 
obsahu, prehlasujú, že tento dodatok bol vyhotovený na základe pravdivých údajov, 
nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo 
osvedčujú svojím podpisom. 

 
    
 
V Prešove, dňa  23.04.2018                                        V Snine, dňa 17.04.2018 
 
 
 
 Objednávateľ:                                                               Zhotoviteľ:                                                     
 
 
 
 
   .......................v.r.............................                              .....................v.r...................................     
   PaedDr. Milan Majerský, PhD.                                         Ondrej Patlevič 
              predseda PSK                                                          konateľ 
 
 
Tento dodatok bol zverejnený dňa: 25.04.2018 
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 26.04.2018 


