
 
 

DODATOK č.2 
k ZMLUVE   O DIELO č. B/1/2021 

uzavretá podľa ust. § 536 a násl zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
zo dňa 30.04.2021 

 
 
Čl. I.  ZMLUVNÉ STRANY 
 
Na jednej strane :   
Názov organizácie:  Obec Trenčianske Mitice 
Adresa sídla:   Trenčianske Mitice 164, 913 22 Trenčianske Mitice    
Zastúpený :                          Bc. Jana Šebáňová 
Krajina:   Slovenská republika 
IČO:                  00 312 22 
DIČ:                                    2021080061 
Bankové spojenie:               Prima banka Slovensko, a.s.        
IBAN:                                  SK9256000000000603278001        
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
na strane druhej:  
Obchodné meno:     STROJSTAV spol. s.r.o. 
Sídlo,(miesto podnikania):     Lipová 13, 971 01 Prievidza 
IČO:                                       31 573 258 
DIČ:                                       2020467020 
IČ DPH:                                 SK2020467020 
Štatutárny orgán:                  Ing. Peter Červeňanský 
Bankové spojenie:           Oberbank AG 
č. účtu:                               SK31 8370 0000 0062 1111 8903 
Zapísaný v:                        Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín      
Číslo zápisu:                         2136/R 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

 
PREAMBULA 

 
Počas realizácie predmetu zmluvy nastali viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné 
skutočnosti, ktoré spôsobili posunutie termínu ukončenia diela časti diela podľa Zmluvy č. 
B/1/2021 na vypracovanie projektovej dokumentácie, poskytovanie služieb inžinierskej činnosti 
a na uskutočňovanie stavebných prác „Prestavba budovy súp.č. 88 na bytový dom, 
Trenčianske Mitice“ zo dňa 30.04.2021 (ďalej len „Zmluva“), a to najmä z dôvodu:  

- mimoriadna situácia kvôli koronavírusu COVID-19, 
- riešenia podanej námietky vlastníkov dotknutých susedných pozemkov a stavieb v konaní 

o vydanie územného rozhodnutia  
- potreby vypracovania svetlo technického posudku a hlukovej štúdie. 

 
V súlade s ustanovením ČASŤ 5. Ustanovenia spoločné pre všetky časti tejto zmluvy, Čl 5. 
Priebeh a spôsob odovzdania a preberania diela, Bod 5.10 sa zmluvné strany dohodli na 
uzatvorení tohto dodatku. 
 
 
Čl. II. PREDMET DODATKU 
 
V súlade s ustanovením Čl. 11,Bod. 11.2Zmluvy sa vyššie uvedené zmluvné strany dohodli 
na uzatvorení Dodatku č.2. ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene zmluvných ustanovení Zmluvy 
nasledovne: 
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ČASŤ 1,  
Zmluvné podmienky na vypracovanie dokumentácie k žiadosti o vydanie stavebného 
povolenia 
 
Čl. 3. Zmluvné podmienky na vypracovanie dokumentácie k žiadosti o vydanie stavebného 
povolenia, Bod 
 
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č. 1 bez vád po zapracovaní pripomienok z kontrolných 
porád a pripomienok všetkých dotknutých orgánov , ktoré sa k dokumentácii vyjadrili v stavebnom 
konaní. Zhotoviteľ doručí objednávateľov dielo č.1 v šiestich listinných vyhotoveniach overené 
stavebným úradom v stavebnom konaní a v jednom vyhotovení v digitálnej forme v pdf a dwg 
formáte na CD nosiči s kópiami kladných vyjadrení všetkých dotknutých orgánov do sídla 
objednávateľa do 180 dní. 
 
sa ruší a nahrádza novým znením: 
 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č. 1 bez vád po zapracovaní pripomienok z kontrolných 
porád a pripomienok všetkých dotknutých orgánov , ktoré sa k dokumentácii vyjadrili v stavebnom 
konaní. Zhotoviteľ doručí objednávateľov dielo č.1 v šiestich listinných vyhotoveniach overené 
stavebným úradom v stavebnom konaní a v jednom vyhotovení v digitálnej forme v pdf a dwg 
formáte na CD nosiči s kópiami kladných vyjadrení všetkých dotknutých orgánov do sídla 
objednávateľa do 29.06.2022. 
 
 
Čl. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. 
 
2.Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v 4 exemplároch , 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa. 
 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.2 bol uzatvorený podľa pravej a slobodnej vôle, 
bez nátlaku a nie v tiesni. Zmluvné strany boli s obsahom Dodatku č.2 podrobne oboznámené 
a plne s ním súhlasia, čo potvrdzujú svojim podpisom. 
 
 
 
Trenčianske Mitice, dňa  17. 01. 2022  Trenčianske Mitice, dňa 17. 01. 2022 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................                ........................................... 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
Bc. Jana Šebáňová     Ing. Peter Červeňanský 
Starostka obce      konateľ 

 
 


