
DODATOK Č.2 K ZMLUVE O DIELO  

zo dňa 21.02.2022 

uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 

 

                                                                I. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ :        Obec Likavka 

so sídlom:                  034 95 Likavka 815 

zástupca:                 Ing. Marián Javorka, starosta obce 

IČO:     00315362 

DIČ:    2020589582 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:    SK88 5600 0000 0083 3872 0001 

(ďalej ako objednávateľ) 

 

 a 

 

Zhotoviteľ:                JH-ROAD, s.r.o.  

so sídlom:                   034 95 Likavka 784 

zástupca:    Ján Hradský, konateľ spoločnosti   

IČO:    44324421   

DIČ:                            2022668010 

IČ DPH:    SK2022668010 

Bankové spojenie:    VÚB banka, a.s., exp. Ružomberok 

Číslo účtu:                   SK51 0200 0000 0026 2056 6258 

 (ďalej ako zhotoviteľ) 

 

II. Východiskové  údaje 

 

2.1. Názov stavby:  REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV PRI CESTE I/59 A PRI CESTE  

III/2228, UL. J. KAČKU 

2.2. Miesto stavby:   Obec Likavka 

        Okres:  Ružomberok 

 

III. Predmet dodatku 

 

3.1. Predmetom Dodatku č.2 k zmluve o dielo zo dňa 21.02.2022 je úprava, doplnenie a 

spresnenie vybraných ustanovení pôvodnej zmluvy za účelom zohľadnenia objektívnych 

skutočností pri plnení predmetu zmluvy, ktorými sú naviac práce a dodávky a ich vplyv na 

cenu stavby definovanej v bode 2.1. (ďalej len „Stavba“)  

3.2. Naviac práce a dodávky vznikli a boli realizované na základe objektivizácie projektovej 

dokumentácie ku Stavbe, ku ktorej došlo pri fyzickom prebratí a odovzdaní staveniska medzi 

Objednávateľom a Zhotoviteľom, t.j. po procesoch verejného obstarávania a podpise zmluvy 

o dielo zo dňa 21.02.2022. 



3.3. Neočakávané naviac práce a dodávky pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe 

a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať a zároveň vykonanie týchto 

naviac prác je potrebné pre dokončenie diela. 

3.4. Práce naviac a dodávky sú vykázané formou rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

dodatku. 

3.5. Hodnota naviac prác a dodávok predstavuje sumu: 

Cena bez DPH :    6.103,80 €  

DPH 20% :          1.220,76 € 

Spolu s DPH :     7.324,56 € 

 

IV. Záverečné ustanovenia 

 

4.1. Dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 21.02.2022. 

4.2. V ostatných ustanoveniach zostávajú predmetná zmluva a Dodatok č. 1 k tejto zmluve 

nezmenené. 

4.3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia. 

4.4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 3 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa 

a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa. 

4.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia 

s ním a na znak súhlasnej vôle Dodatok č. 2 obojstranne vlastnoručne podpisujú. 

4.6. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 sú prílohy: 

Rozpočet - naviac práce 

 

 

 

 

V Likavke dňa                V Likavke dňa  

 

Za objednávateľa                                                       Za zhotoviteľa 

Ing. Marián Javorka, starosta obce                           Ján Hradský, konateľ spoločnosti 

 


