
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.2 

       Uzavretý v súlade s § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník 

v platnom znení 

 

 

Čl. I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

         Objednávateľ: Obec Ložín 

         Sídlo: Ložín 31, 072 05 Bracovce   

         Štatutárny zástupca:  Mg. Monika Pastírová, starostka 

         IČO:  00 325 449 

         DIČ:                                                 2020738984 

         Bankové spojenie:          Prima banka Slovensko, a.s. 

         IBAN:           SK89 5600 0000 0042 9567 2004 

         Telefón:            0902 918 700 

         Email:                      starosta.lozin@gmail.com 

         (ďalej len „objednávateľ") 

 

          a 

 

  Zhotoviteľ:         GARBICO s.r.o.   

         Sídlo:          Jakobyho 2, 040 01 Košice  

 Štatutárny orgán:         Ing. Matej Hrivňák, konateľ spoločnosti                 

Zápis v registri:                                Obchodný register  okresného súdu Košice I, odd. Sro,  

                                                               vložka č. 16901/V       

       IČO:                                       36 596 281   

 DIČ:                               2120631216    

 IČ DPH:                               SK2022038964    

        Banka:                                             Tatra banka, a.s.    

        Číslo účtu:                                       SK38 1100 0000 0026 2271 7830  

        Telefón:                                           0915 187 735  

        e - mail:                                           garbicosro@gmail.com 

        (ďalej len „zhotoviteľ“)  

 

Čl. II 

PREDMET ZMLUVY 

1.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú tento dodatok, ktorý mení a dopĺňa zmluvu o dielo  

číslo 2/2020 zo dňa 7.8.2020 v súlade s článkom IV. ČAS PLNENIA bod 4.1 z dôvodu 

mimoriadnej situácie a zásahov vyššej moci nebolo možné realizovať stavebné práce. 

 



1.2 Tento dodatok slúži ako dohoda medzi objednávateľom a zhotoviteľom o prerušení 

stavebných prác z dôvodu pandemickej situácie a karanténnych opatrení, ktoré technologicky 

neumožňujú realizáciu prác a dodržanie termínu ukončenia stavebných prác. 
 

 

1.3  Z dôvodu ochorenia zamestnancov firmy GARBICO s.r.o na COVID – 19  zhotoviteľ 

oznámil objednávateľovi prerušenie stavebných prác a to  v termínoch: 

 

Prerušenie prác:    Začatie prác:    Počet dní: 

25.03.2021     15.04.2021    18 

28.01.2021     12.02.2021    16 

Spolu:           34 

 

Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na prerušení prác na diele a úprave 

termínu vykonania diela. 
 

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy do 03.07. 2021. 

 

1.5 Termín prerušenia a pokračovania prác si objednávateľ a zhotoviteľ dohodnú zápisom 

v stavebnom denníku. Súčasťou dodatku k zmluve je oznámenie o prerušení a oznámenie 

o pokračovaní stavebných prác. 

 

 

                                                                                Čl. III 

                                                    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2/2020 nie sú týmto Dodatkom č. 2 dotknuté. 
  

1.2 Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 2/2020 na dodávku 

stavebných prác pre stavbu s názvom   „2. časť predmetu zákazky – REKONŠTRUKCIA 

KULTÚRNEHO DOMU“ , zo dňa  07.08.2020. 
 

1.3  Tento Dodatok č. 2 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá 

objednávateľ a dve zhotoviteľ. 
 

1.4  Dodatok č. 2 je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda 

účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 
 

1.5  Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzatvorili na základe vlastnej vôle. 

Dodatok č. 2 nebol podpísaný  v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok.  Dodatok č. 2 si  

zmluvné strany prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. 

Podpis Dodatku č. 2 je prejavením súhlasu s celým jeho obsahom. 

 

 

 

 
 

V Ložíne, dňa: 27.04.2021                                                  V Košiciach, dňa: 27.04.2021                                       

 



 

 

Za objednávateľa:                     Za zhotoviteľa:  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

..............................................................                                 .......................................................... 

Mgr. Monika Pastírová                                                        Ing. Matej Hrivňák,                

     starosta obce                                                              konateľ GARBICO s.r.o





 


