
DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo č. 240/2021/OVZP 
uzavretej podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

___________________________________________________________________________ 

 

 

medzi týmito zmluvnými stranami 

 

Čl. 1 Dodatku č. 2 

Zmluvné strany 
 

1.1 Objednávateľ:   Mesto Krupina 

 Sídlo:   Mestský úrad, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina   
 Zastúpený:   Ing. Radoslav Vazan, primátor Mesta Krupina 

 IČO:    00320056  

 DIČ:    2021152540 

 IČ DPH:    Nie je platcom DPH 

 Bankové spojenie:  VÚB a. s., Krupina 

 Číslo účtu:   SK24 0200 0000 0000 2002 0412  

 Telefón:    045/5550327  
 Fax:    045/5550325  

 e – mail:    krupina@krupina.sk 

 Kontaktná osoba   

 vo veciach zmluvných:  Ing. Norbert Kemp 

 e – mail, telefón:   norbert.kemp@krupina.sk, +421908929104 

 
1.2 Zhotoviteľ:   

 Obchodné meno:   3D PROGRAM, s.r.o. 

  Sídlo:   Objízdná 1911, 765 02 Otrokovice     

  Štatutárny zástupca:  MUDr. Šárka Kaňová, konatel 

  Bankové spojenie:  Česká spořitelna, a.s. 

  IBAN:   CZ5208000000001900269253 
  IČO:    01965549 

  DIČ:   SK4020448201 

  Zápis v OR:  vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 79756  

 

 

Čl. 2 Dodatku č. 2 

Predmet Dodatku č. 2 
 

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 22.10.2021 Zmluvu o dielo č. 240/2021/OVZP, predmetom 

ktorej je zhotovenie diela – stavby: „Detské ihrisko na Malinovského ulici v meste Krupina“ na KNC 

parcele č. 443/1, k.ú. Krupina a dňa 8.12.2021 uzavreli Dodatok č. 1 k uvedenej Zmluve o dielo. 

2. Zmluvné strany sa týmto dodatkom č. 2 dohodli na zmene zmluvných podmienok uvedených v bode č. 

7.3 čl. 7 Záručná doba – zodpovednosť za vady, pričom pôvodné trvanie záručnej doby podľa citovanej 

zmluvy o dielo dojednané v uvedenom bode 7.3 čl. 7 Záručná doba – zodpovednosť za vady uvedenej 

Zmluvy o dielo č. 240/2021/OVZP sa mení tak, že doterajší text: „Záručná doba na predmet zmluvy 

špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom jeho odovzdania 

zhotoviteľom.“ sa nahrádza novým znením takto: 

 

Čl. 7 

Záručná doba – zodpovednosť za vady  
 

7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy je 7 rokov a začína 

plynúť dňom jeho odovzdania zhotoviteľom, pričom záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené 

vandalizmom, vyššou mocou, mechanickými vplyvmi v zmysle pokynov na prevádzkovanie 
a používanie diela. 

Čl. 3 Dodatku č. 2 



Záverečné ustanovenia tohto dodatku 

 
1. Ustanovenia citovanej Zmluvy o dielo č. 240/2021/OVZP, ako aj ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve 

o dielo č. 240/2021/OVZP-1,m ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené 

v platnosti a účinnosti. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzavreli ho 

slobodne a vážne, dodatok neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a preto ho 

štatutárny zástupcovia zmluvných strán vlastnoručne podpísali. 

3. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 240/2021/OVZP je vyhotovený v troch vyhotoveniach, 

z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie. 

 

 

 

V Krupine, dňa ..............................     V Otrokoviciach, dňa .............................. 

 

Za objednávateľ:     Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Radoslav Vazan              MUDr. Šárka Kaňová 

     primátor mesta     štatutárny zástupca 


