
Dodatok č.2 

k Zmluve o dielo 

uzavretej podľa  § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov a zákona  

č. 3 3/  15 Z.z. o vere no  obs arávaní a o z ene a doplnení niek or ch zákonov  

v znení neskorších predpisov 

zo dňa  8. 8.     

 edzi z luvn  i s rana i: 

 

 

Ob ednáva eľ: 

Názov vere ného obs aráva eľa Obec Jablonica 

Sídlo  Obecn  úrad, Trnavská 8 1, 9 6 32 Jablonica 

Š a u árny orgán Ing. Silvester Nestarec, starosta 

IČO 00309583 

DIČ 2021086749 

Zás upca na rokovanie vo veciach  echnick ch Ing. Silvester Nestarec 

Zás upca na rokovanie vo veciach právnych Ing. Silvester Nestarec 

Osoba zodpovedná za plnenie z luvy Ing. Silvester Nestarec 

(ďalej aj iba „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zho ovi eľ:  

Obchodné meno PALOVIČ – SK, s.r.o. 

Sídlo  Hlboké    , 9 6 31 Hlboké 

Š a u árny orgán Ing. Milan Palkovič 

Zás upca na rokovanie vo veciach  echnick ch Juraj Vajay 

Zás upca na rokovanie vo veciach právnych Ing. Milan Palkovič 

Osoba zodpovedná za plnenie z luvy Ing. Milan Palkovič 

Právna for a Spoločnosť s ručení  ob edzen   

Zapísan  v registri Okresn  súd Trnava, oddiel: Sro, Vložka č.  6568/T 

IČO 45 938 172 

DIČ 2023149810 

IČ DPH SK 

(ďalej aj iba „zhotoviteľ“) 

 

Preambula 

 

Ten o doda ok č.2 k Zmluve o dielo sa uza vára z dôvodu vzniku v razného náras u cien s avebného  a eriálu, k or  je 

zásadn  pre plnenie pred e u zákazky.  

Nedos a ok s avebn ch  a eriálov a následn  ras  cien z  oho vypl va úci bol spôsoben  vplyvo  vyšše   oci (vo nov  konflikt 

na Ukrajine, z  oho vypl va úce sankcie na Rusko, náras  cien elek ricke  energie a ze ného plynu a  a dvo ciferná inflácia). 

Ob ednáva eľ akcep u e dôvody na s rane zho ovi eľa. Obe z luvné s rany sa v súlade so znení  § 18 zákona č. 3 3/  15 Z.z. 

o vere no  obs arávaní dohodli na nasledovno  znení  oh o doda ku č.2. 

 

 

 



Článok I. 

 

Znenie bodu 3.2 Zmluvy o dielo sa  ení nasledovne:  

 

3.  Cena za zho ovenie celého diela činí: 

 

 Cena 
(EUR bez DPH) 

Sadzba DPH 
(%) 

V ška DPH 
(EUR) 

Cena celkom 
(EUR vrá ane DPH) 

S avebné práce v obsahu a rozsahu 
oceneného v kazu v  er 

326 177,96- 20 65 235,59- 391 413,55- 

 

Článok II. 

 

Mení sa znenie prílohy č.1 k Zmluve o dielo: Podrobn  položkovi   rozpoče  pro ek u. 

 

 

Článok III. 

 

Ten o doda ok č.2 nadobúda pla nosť a účinnosť v deň, nasledu úci po dni  eho zvere nenia.  

Ten o doda ok č.2 je vyhotoven  v š yroch rovnopisoch, z k or ch  ri rovnopisy obdrží ob ednáva eľ a  eden rovnopis obdrží 

zho ovi eľ. 

Z luvné s rany vlas noručn  i podpis i svo ich zás upcov po vrdzu ú, že  en o doda ok č.1 uzavreli slobodne a vážne,  e  

obsah  e urči   a zrozu i eľn , pričo  nebola podpísaná v  iesni alebo za nápadne nev hodn ch pod ienok. 

 

 

za zho ovi eľa:             za ob ednáva eľa:                 

 

V Jablonici, dňa: 28.08.2022    V Jablonici, dňa: 28.08.2022  

 

 

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

Ing. Milan Palkovič      Ing. Silvester Nestarec 

kona eľ, PALKOVIČ – SK, s.r.o.     starosta, Obec Jablonica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1     Podrobn  položkovi   rozpoče  pro ek u. 


