
 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 48/2022/OVZP 

 
ktorú uzavreli zmluvné strany 

 

Objednávateľ: Mesto Krupina  
 

Sídlo: Mestský úrad, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina  

IČO: 00320056  

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  
 

a 

 

Zhotoviteľ:  

Obchodné meno: VIAKORP, s.r.o.  

Sídlo: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen  

IČO: 50228455  

Štatutárny zástupca: Ing. Michal Šimko, Stanislav Dado, Ján Bohovic  

Bankové spojenie: UniCretid Bank  

IBAN: SK11 1111 0000 0011 32792008  

IČO: 50228455  

DIČ: 2120221499  

IČ DPH: SK2120221499  
Zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 29450/S  

 

 

 
 

Preambula 

 

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 14.02.2022 Zmluvu o dielo č. 48/2022/OVZP, 

predmetom ktorej je zhotovenie diela: „Most cez rieku Krupinica“. Následne dňa 27.07.2022 
zmluvné strany uzavreli Dodatok č. 1 k tejto zmluve. 

2. Podľa čl. IV. citovanej zmluvy termín vykonania diela zmluvné strany dohodli na 6 mesiacov odo 

dňa účinnosti zmluvy. 

3. Zápisnicou – Záznamom z odovzdania a prevzatia staveniska stavby zo dňa 12.05.2022 zmluvné 

strany upravili termín vykonania diela tak, že lehota 6 mesiacov na odovzdanie diela začne 

plynúť odo dňa prevzatia staveniska, vzhľadom na uplynutie viac ako dvoch mesiacov od 

účinnosti zmluvy do dňa prevzatia staveniska, pričom termín prevzatia staveniska priamo súvisel 

so zahájením prác na vykonaní preložky 2 x NN vedenia v zmysle Zmluvy o dielo č. 

91/2022/OVZP zo dňa 09.05.2022. 

4. Na základe vyššie uvedeného zmluvné strany rešpektujúc túto písomnú dohodu uvedenú 

v zápisnici – zázname z odovzdania a prevzatia staveniska stavby týmto dodatkom z opatrnosti 

potvrdzujú a zároveň týmto dodatkom upravujú cenu diela znížením o sumu za uskutočnenie 

stavebného objektu SO 601-00 – Preložka NN káblov SSD, z dôvodu uskutočnenia tohto 

stavebného objektu spoločnosťou Elektroenergetické montáže, s.r.o. na základe Zmluvy o dielo č. 

91/2022/OVZP zo dňa 09.05.2022. 

 



Čl. I. 

Predmet Dodatku č. 2 
 

1. Zmluvné strany týmto dodatkom č. 2 potvrdzujú dojednanie o zmene termínu vykonania diela, na 

ktorom sa zmluvné strany písomne dohodli v zápisnici – v zázname z odovzdania a prevzatia 

staveniska stavby, pričom menia doterajšie znenie čl. IV. Zmluvy v bode 1. a nahrádzajú ho 

novým textom, takto: 

 

„1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že dielo podľa bodu 3. článku II. tejto zmluvy bude 

zrealizované najneskôr do 6 mesiacov, pričom lehota na odovzdanie diela začína plynúť odo          

dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom diela.“ 

 

2. Zmluvné strany sa ďalej týmto dodatkom č. 2 dohodli na zmene zmluvných podmienok 

týkajúcich sa ceny diela dojednanej v čl. V. bod 2 citovanej zmluvy. Pôvodné znenie čl. V.  bod 
2. sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 

 

„2. Celková cena za zhotovenie Diela podľa bodu 3. článku II. Zmluvy o dielo č. 48/2022/OVZP 

je dohodnutá vo výške 484 903,83 Eur (slovom: štyristoosemdesiatštyritisíc deväťstotri a 

osemdesiattri centov) vrátane DPH, z toho DPH je 80 817,31 Eur.“  

 

 

Čl. II. 

Záverečné ustanovenia  dodatku č. 2 
 

1. Ustanovenia citovanej Zmluvy o dielo č. 48/2022/OVZP, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom 

č. 2, zostávajú nezmenené v platnosti.  

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 
štatutárni zástupcovia zmluvných strán vlastnoručne podpísali.  

3. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 48/2022/OVZP je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, 

z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.  

 

 

 

 

V Krupine, dňa .............. 2022                                           Vo Zvolene, dňa ...................... 2022 

  

 

Za objednávateľa:                                                               Za zhotoviteľa:  

 

 

 

 

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

           Ing. Radoslav Vazan                                                            Ing. Michal Šimko  

             primátor mesta                                                                      konateľ s.r.o. 

 

 


