
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 
uzatvorenej  podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v plat-

nom znení zo dňa 3.3.2020 

 

 

 

Objednávateľ:  Technické služby mesta Prievidza s.r.o. 
     Mariánska 17, 971 01 Prievidza  
    Zastúpená: Ing. Marián Bielický, konateľ spoločnosti 
    IČO: 31 579 183 
    DIČ: 2020467350 
    IČ DPH: SK2020467350 
    Vo veciach technických: Ing. Roman Bartoš 
    0908553844, roman.bartos@tsmpd.sk 
    Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
    IBAN: SK20 0200 0000 0032 1885 8257 
    Swift kód (BIC): SUBASKBX 
    (ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
Zhotoviteľ:   Dopravné projekty & inžiniering s. r. o. 
    Ulica I. Vysočana 731/1H, 971 01 Prievidza 

Zastúpená: Ing. Dušan Kohút, konateľ spoločnosti 
    IČO: 46 845 372 
    DIČ: 2023619290 
    Vo veciach technických: Ing. Dušan Kohút 
      0904162522, dopravne.projekty@gmail.com 
    Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
    IBAN: SK64 1100 0000 0029 2788 1981 
    Swift kód (BIC): TATRSKBX 
    (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 
Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 2 ku Zmluve o dielo uzatvorenej  
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného  zákonníka zo dňa 
3.3.2020 v znení Dodatku č. 1  s týmto znením:  
 

1. V Článku II.  bod 2.1 Čas a miesto plnenia sa upravuje čas plnenia nasle-
dovne:  
-   Zhotoviteľ sa zaväzuje , že dielo bude dodané do 30.6.2022.  

2. Zmluvné strany prehlasujú, že k posunutiu termínu došlo z objektívnych dôvo-
dov bez zavinenia ktorejkoľvek zmluvnej strany a to v súvislosti s vydaním roz-
hodnutia dotknutých správnych orgánov, bez ktorého nebolo možné práce 
odovzdať v dohodnutom termíne.   

3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.  
4. Všetky ostatné náležitosti okrem zmien v tomto dodatku sa riadia Zmluvou 

o dielo  uzatvorenej  podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného  
zákonníka zo dňa 3.3.2020. 



5. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom Dodatkom č. 2 súhlasia, jeho ob-
sahu porozumeli a na znak súhlasu  Dodatok č. 2 vlastnoručne podpísali.  

6. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť jeho podpísaním zmluvnými stranami , 
a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webom sídle spoločnosti 
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.. 

7. Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu.  
Každá strana dostane jedno vyhotovenie.  
 

 
V Prievidzi dňa ................                                                 V Prievidzi dňa ................ 
 
 
 
Za objednávateľa:                                                              Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
.............................................                                              ............................................. 
      Ing. Marián Bielický                                                               Ing. Dušan Kohút 
       konateľ spoločnosti                                                              konateľ spoločnosti 
    Technické služby mesta                                         Dopravné projekty & inžiniering  
          Prievidza s.r.o.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 


