
Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO 
uzavretý v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov a ZVO (343/2015), § 18 ods. 1 písm. c). (ďalej len „Zmluva“) 

 
 

Čl.1 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Objednávateľ:  

Názov: Obec Chtelnica  

Sídlo: Nám. 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica  

Zastúpený: Ing. Ján Horváth, starosta obce  

IČO: 00312584  

DIČ: 2020530886  

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  

IBAN: SK03 5600 0000 0011 3266 0013  

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

Zhotoviteľ:  

Názov: HYDROEKOL, s.r.o.  

Sídlo: Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín  

Štatutárny zástupca: Ing. Martin Babinský – konateľ Ing. Marek Sagan – konateľ, Adam Hok -konateľ 

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Adam Hok  

IČO: 45323542  

DIČ: 2022942966  

IČ DPH: SK2022942966  

Bankové spojenie : VÚB a.s.  

IBAN: SK93 0200 0000 0039 1237 0956  

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č. 52181/L  

(ďalej len „zhotoviteľ“)  

 

Čl. 2 

PREDMET DODATKU 

 

Zmluvné strany sa dohodli na úprave Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 28.01.2021 v znení dodatku č. 1 zo dňa 

31.01.2022 nasledovným spôsobom: 

1. V článku IV bod 4.3 znie: 

„4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je 
Cena bez DPH = 2 101 877,08 € 
DPH 20%  = 420 375,41 € 
_______________________________________________ 
Cena spolu s DPH 2 522 252,49 €“ 
Uvedená zmena rozpočtu diela je dojednaná v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je prudký nárast cien 
a nedostupnosť viacerých výrobkov v oblasti stavebníctva, ktoré nebolo možné v čase uzatváranie pôvodnej 
zmluvy o dielo predvídať.  
 

2. Príloha č. 2: Výkaz výmer – položkový rozpočet zhotoviteľa sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu 
tohto dodatku č. 1. 

 
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti v pôvodnom znení. 



 
Čl. 3 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda 
účinnosť až po schválení žiadosti o povolenie vykonania zmeny zmluvy v Zmluve o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku medzi riadiacim orgánom a objednávateľom a jeho zverejnení na 
webovej stránke objednávateľa, najskôr však v deň nasledujúci po dni, v ktorom bol podpísaný dodatok 
k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ na financovanie predmetu plnenia 
zmluvy medzi riadiacim orgánom a objednávateľom. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno 
vyhotovenie pre zhotoviteľa. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku  je Príloha č. 2: Výkaz výmer – položkový rozpočet zhotoviteľa. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a na znak súhlasu s celým obsahom 
ho vlastnoručne podpísali. 

 
 
 
 
V .................., dňa .................    V .................., dňa ................. 
 
 
 
 
....................................................    ............................................................. 

Objednávateľ Zhotoviteľ 
Ing. Ján Horváth Adam Hok 

          Starosta obce Chtelnica                     konateľ spoločnosti 
 

 
 

       ............................................................. 
       Zhotoviteľ 

                                   Ing. Marek Sagan     
          konateľ spoločnosti 
 
 


